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I.  WSTĘP

1.  Stan dotychczasowych badań

Wydmy śródlądowe są charakterystycznym elementem rzeźby rozległych, głównie 
niżowych obszarów Europy, w tym również Polski. Zostały rozpoznane na przełomie 
XIX i XX wieku jako formy depozycji wiatru (Jentzsch 1900, Małkowski 1912, 1914, 
Keilhack 1918, Lencewicz 1922, Hógbom 1923), zachodzącej przy współudziale ro
ślinności w suchych okresach schyłku Vistulianu i na początku holocenu, a utrwalone 
po rozwoju lasów. Od początku naszego stulecia stały się obiektem wielokierunko
wych badań. Wśród głównych problemów badawczych, przedstawionych wraz z prze
glądem literatury w pracach R. Galona (1958, 1959), B. Krygowskiego (1958), S. Ko- 
zarskiego (1962), K. Rotnickiego (1970) i B. Nowaczyka (1986), a dotyczących wieku 
wydm i faz ich rozwoju, odtworzenia kierunków wiatru wydmotwórczego, rekonstruk
cji późnoglacjalnej i postglacjalnej cyrkulacji atmosferycznej, określenia prędkości 
wiatru wydmotwórczego, znalazły się również zagadnienia struktury i typologii wydm 
oraz charakterystyki wchodzącego w ich skład piasku.

Choć w obszernej literaturze przedmiotowej znajduje się wiele informacji o typach 
wydm śródlądowych, próby ich systematycznej klasyfikacji były dotychczas rzadko 
podejmowane. Analogiczne typy form uwzględniano natomiast w klasyfikacjach 
wydm nadmorskich i półpustynnych. Wydzielanie typów wydm przeprowadzano na 
podstawie różnych kryteriów. Podziały morfologiczne (Aufrere 1930, Marosi 1958, 
Gudelis, Vaitoniene 1974b, Waga 1994) opierały się na cechach morfograficzno- 
morfometrycznych wydm. Najczęściej stosowane podziały genetyczne (Sokolov 1884, 
Obrućev 1890, Cholnoky 1902, 1940, Van Dieren 1934, Fedorović 1940, 1964, Melton 
1940, Hack 1941, Steers 1946, Walter 1951, Kadar 1956, 1966, Schoeneich 1958, 
1959, Lueder 1959, Holm 1960, Alexandrowiczowa 1962, Zenković 1962, Allier 1966, 
Marosi 1967, Wojtanowicz 1969, Verstappen 1972, Gudelis, Vaitoniene 1974a, Borsy 
1976, Petrov 1976, Vaitoniene 1976) uwzględniały poza kształtem wydm ich stosunek 
do kierunku wiatru wydmotwórczego. Rzadziej stosowano podział wydm na podstawie 
struktury (Stankowski 1961), stanu dynamicznego (Louis 1928, Kadar 1938, Petrov 
1948, Landsberg 1956, Mainguet 1976, Mainguet, Jacqueminet 1984) lub dynamiki 
i stadium rozwoju form (Dubjanskij 1910, Briquet 1923, Aufrere 193la, 193lb, Smith 
1956, 1965, Miszalski 1973).

Niezależnie od stosowanych różnorodnych, nadrzędnych kryteriów podziału wydm, 
często uniemożliwiających porównanie typologii, nazwy wyróżnianych podstawowych 
typów wydm bazują na ich cechach morfologicznych i są powszechnie przyjęte we 
współczesnej literaturze światowej. Jedynie dla rzadziej spotykanych form istnieje
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większa dowolność w terminologii. W obrębie wydm śródlądowych wydzielane są 
formy proste i złożone. Wśród tych pierwszych, ze względu na zróżnicowanie kształtu 
i orientacji w stosunku do kierunku wiatru wydmotwórczego, wyróżnia się formy wa
łowe (poprzeczne, podłużne, skośne) i wygięte (tarczowe, łukowe, paraboliczne, bar- 
chanopodobne) oraz kopulaste i owalne. Formom złożonym poświęcano dotychczas 
mniej uwagi. Najpełniejsze zestawienie ich typów genetycznych podał B.A. Fedorović 
(1964), J. Wojtanowicz (1969), V. Gudelis, R. Vaitoniene (1974a) oraz R. Vaitoniene 
(1976). Były one niekiedy dzielone na dwie grupy (Holm 1968) obejmujące połączenia 
form prostych tego samego lub różnych typów. Wydmy złożone, powstałe wskutek 
połączenia końców lub zrośnięcia wzdłuż grzbietów form prostych, przyjmują podobne 
do nich kształty łukowe i wałowe lub tworzą bardziej skomplikowane układy grzędowe 
lub wałowo-kratowe. W literaturze są one wymieniane pod różnymi nazwami lokal
nymi, gdyż brak jednolitego, obowiązującego nazewnictwa.

Choć wszystkie klasyfikacje uznają znaczenie reżimu wiatru w formowaniu wydm, 
przyjmują, że ich kształty uwarunkowane są różnymi parametrami przepływu powie
trza. Wiąże się je z ogólnymi warunkami aerodynamicznymi (Walter 1951, Pilarczyk 
1958, 1961, Schoeneich 1958, 1959, Alexandrowiczowa 1962), ze stałością lub zmien
nością kierunku wiatru (Aufrere 1931a, 1931b, Fedorović 1940, 1948, 1964, Bagnold 
1941, Petrov 1948, 1976, Pemarowski 1962, Wojtanowicz 1969, Król 1972), z prze
ważającym kierunkiem wiatru (Bagnold 1941, Jennings 1957, Warren 1976), z prze
ważającym kierunkiem wiatru i wtórnymi prądami (Wilson 1972b, Borsy 1976), 
z kierunkiem wiatru o dużej prędkości (Twidale 1981), z prędkością wiatru i typem 
zawirowań z nią związanych (Folk 1971), z odchyleniami prądu powietrza spowodo
wanymi innymi wydmami (Lancaster 1983, Tsoar 1983), z relacją kierunku wiatru do 
przebiegu form dolinnych (Romer 1906, Lencewicz 1922).

Również rola i znaczenie litologii podłoża, ukształtowania terenu, ilości, miąższości 
i uziamienia utworów piaszczystych, głębokości wód gruntowych oraz gęstości szaty 
roślinnej w procesach formowania wydm są różnie oceniane. Według większości auto
rów ich wpływ na warunki przepływu powietrza, a pośrednio na kształtowanie się form 
wydmowych jest wyraźny (Hack 1941, Fedorović 1948, 1964, Petrov 1948, 1976, 
Korzujev 1960, Neyjaźskij, Bidziev 1960, Verstappen 1968, 1972, Wojtanowicz 1968, 
1969, 1970, 1972a, Borsy 1976, Vaitoniene 1976). Jedynie R.J. Wasson, R. Hyde 
(1983) określają go jako zróżnicowany, uzależniony od elementów środowiska. Rów
nocześnie za równorzędną z reżimem wiatru pod względem znaczenia uważana jest 
wielkość dostawy piasku (Glennie 1970, Fryberger 1979, Rubin, Hunter 1987, Rubin, 
Ikeda 1990, Mainguet 1976) i jego uziamienie (Warren 1971, Wilson 1972b). Czasami 
dominującą rolę w formowaniu wydm przypisywano obecności i gęstości szaty roślin
nej (Obrućev 1890, Kaczorowska-Kobendzina 1926, 1966, 1969, Martonne 1926, 
Stankowski 1961, 1962a, 1962b, Urbaniak 1967, Dylik 1969, Dylikowa 1969, Thomas, 
Tsoar 1990) oraz wielkości dostawy piasku (Fedorović 1940, Melton 1940, Hack 1941) 
lub rodzajowi jego transportu ( Kadar 1956, 1966).

Największa zgodność poglądów istnieje odnośnie do warunków tworzenia się 
wydm o kształtach wygiętych. Formy łukowe i paraboliczne powstają pod wpływem 
jednokierunkowego wiatru o umiarkowanej prędkości, przy dużej dostawie piasku 
(Melton 1940, Verstappen 1970, Szczypek 1977) i udziale roślinności stepowej lub 
krzewiastej z pojedynczymi drzewami (Steenstrup 1894, Cholnoky 1902, Małkowski 
1912, 1913, 1917, Martonne 1914, Wunderlich 1916, Lencewicz 1922, Briquet 1923,
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Hógbom 1923, Kaczorowska-Kobendzina 1926, 1966, 1969, Cressey 1928, Louis 
1928, Kadar 1938, Melton 1940, Hack 1941, Petrov 1948, 1976, Walter 1951, Lands
berg 1956, Jennings 1957, Cooper 1958, 1967, Kobendza, Kobendzina 1958, Nowicka
1958, Pemarowski 1958, 1962, Stankowski 1961, 1962a, 1962b, 1963a, Van Straaten 
1961, Alexandrowiczowa 1962, Pilarczyk 1962, Borsy 1964, 1965, 1976, 1978, Allier 
1966, Urbaniak 1967, Dylik 1969, Dylikowa 1969, Wojtanowicz 1969, Rotnicki 1970, 
Seppala 1971, 1972, Aartolahti 1973, Vaitoniene 1976 i in.). Na przyspieszony rozwój 
roślinności i tworzenie wydm parabolicznych może mieć wpływ płytkie zaleganie glin 
zwałowych w podłożu (Pilarczyk 1962, Stankowski 1962a, 1962b, Wojtanowicz 1969, 
1972a), choć z kolei F.A. Melton (1940), W. Cooper (1958), H. Maruszczak, J. Wojta
nowicz (1967) jako jeden z warunków tworzenia takich form przyjmują grubą pokrywę 
piaszczystą. Na kształt i stopień wygięcia osi morfologicznej wpływają: kierunek 
i prędkość wiatru (Melton 1940), wilgotność podłoża (Walter 1951, Schoeneich 1958,
1959, Wojtanowicz 1970, Borsy 1976, 1978) i wielkość dostawy piasku (Aufrere 
1931a, 1931b, Kadar 1938, 1966, Landsberg 1956, Pilarczyk 1962, Seppala 1971, Mi- 
szalski 1973).

Wydmy barchanopodobne powstają pod wpływem jednokierunkowego wiatru bez 
udziału roślinności, przy płytkim zaleganiu wód gruntowych lub zwięzłym podłożu 
(Obrućev 1890, Dubjanskij 1910, Kadar 1938, Fedorović 1940, 1948, Melton 1940, 
Bagnold 1941, Petrov 1948, 1976, Pemarowski 1958, Stankowski 1959, 1961, 1962b, 
Holm 1960, Alexandrowiczowa 1962, Wojtanowicz 1968, Glennie 1970, Rotnicki 
1970, Miszalski 1973, Witek 1974, Borsy 1976, Mainguet 1976, Vaintoniene 1976, 
Szczypek, Trembaczowski 1982, Wasson, Hyde 1983, Szczypek 1986b, Kiselev 1994 
i in.).

Podobnie dość dobrze znane są warunki tworzenia wydm wałowych poprzecznych. 
Powstają one pod wpływem wiatru o małej prędkości, wiejącego z jednego lub zbliżo
nych do siebie kierunków, przy dużej dostawie piasku i słabo rozwiniętej roślinności 
lub bez jej udziału (Cholnoky 1902, Hógbom 1923, Aufrere 1931a, 1931b, Kadar 
1938, Fedorović 1940, 1964, Melton 1940, Hack 1941, Flint 1957, Cooper 1958, 1967, 
Pilarczyk 1958, 1962, Kristapavićius 1960, Alexandrowiczowa 1962, Stankowski 
1962a, 1962b, Smith 1963, 1965, Borsy 1964, 1976, Maruszczak, Wojtanowicz 1967, 
Wojtanowicz 1968, 1969, 1972a, Dylikowa 1969, Urbaniak 1969, Rotnicki 1970, Wil
son 1971, 1972a, Seppala 1972, Aartolahti 1973, Miszalski 1973, Tsoar 1974, Vaito
niene 1976, Warren 1976, Wasson, Hyde 1983, Mainguet, Jacqueminet 1984, Szczy
pek, Wika 1984 i in.). Jako dodatkowy warunek przyjmowana jest także jednorodność 
piasku, umożliwiająca jednolitą formę transportu (Korzujev 1960, Kńdar 1966, Muller 
1972, Allen 1977, Rubin, Hunter 1987, Rubin, Ikeda 1990).

Poglądy na temat warunków powstawania wydm wałowych podłużnych zgodne są 
jedynie co do jednokierunkowości lub niewielkiej zmienności kierunku wiatru (Mar- 
tonne 1914, 1926, Hógbom 1923, Kaczorowska-Kobendzina 1926, 1966, Aufrere 
1931b, Kadar 1938, 1966, Hack 1941, Landsberg 1956, Smith 1956, 1965, Pemarow
ski 1958, 1959, 1966, Schoeneich 1958, 1959, Maruszczak, Miśev 1960, Maruszczak, 
Trembaczowski 1960, Bogacki 1961, Morawski 1961, Mrózek 1961, Stankowski 1961, 
1962a, 1962b, 1963b, Więckowski 1961, Alexandrowiczowa 1962, Brzozowski 1962, 
Pilarczyk 1962, Borsy 1964, 1965, 1974, 1976, 1978, Maruszczak, Wojtanowicz 1967, 
Wojtanowicz 1968, 1969, 1970, 1972a, Urbaniak 1969, Rotnicki 1970, Pyritz 1972, 
Florek 1980, Szczypek, Wika 1984 i in.). Ponadto uważa się, że wydmy wałowe po
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dłużne powstająprzy małej dostawie piasku (Miszalski 1973) i jego niejednorodnym 
uziamieniu (Korźujev 1960). Rozbieżność poglądów dotyczy natomiast tak podstawo
wych kwestii, jak prędkości wiatru czy obecności szaty roślinnej. Małe prędkości wia
tru przyjmują J.E. Mojski (1960), W. Mrózek (1961), a gęstą roślinność krzaczastą 
i leśną -  N.A. Sokolov (1884), W. Walter (1951), H.T.U. Smith (1956, 1965), 
W. Stankowski (1962b, 1963a), A. Dylikowa (1969), J. Wojtanowicz (1969, 1970). Za 
zupełnie innymi warunkami, jak na przykład dużymi prędkościami wiatru, opowiadają 
się S.Z. Różycki (1972), R. Vaitoniene (1976) i N. Kiselev (1994), a za ubogą roślin
nością- W. Mrózek (1958), L. Pemarowski (1958), J.E. Mojski (1960), S.Z. Różycki 
(1972), Z. Borsy (1976), R. Vaitoniene (1976). Jedynie B.A. Fedorović (1940, 1948, 
1964) zwracał uwagę na możliwość powstania form wałowych podłużnych albo pod 
wpływem jednokierunkowego wiatru z udziałem roślinności, albo bez niej pod wpły
wem wiatru wiejącego z dwu kierunków. Być może, chodzi więc o różne rodzaje form, 
objętych tą samą nazwą, tworzących się nie tylko w odmiennych warunkach, ale 
i w innym okresie czasu, na co wskazuje okrycie niektórych z nich lessem (Marusz- 
czak, Miśev 1960, Mycielska-Dowgiałło 1965a, Różycki 1972).

Ze zmiennymi kierunkami wiatru wiązane jest powstanie wydm kopulastych (Bulla 
1951, Marosi 1955, Kadar 1956, Morawski 1961, Alexandrowiczowa 1962, Brzozow
ski 1962, Maruszczak, Wojtanowicz 1967). Wydmy owalne powstająprzy interferen
cyjnym lub konwekcyjnym reżimie wiatru (Fedorović 1964).

O mechanizmie rozwoju wydm śródlądowych, obecnie utrwalonych, może świad
czyć jedynie struktura tych form i wchodzącego w ich skład piasku. Struktura, czyli typ 
warstwowania, jest zapisem przebiegu transportu i sedymentacji, a więc jednocześnie 
kształtowania i przeobrażania wydm. Pośrednio świadczy również o warunkach, 
w jakich te procesy zachodziły (Mc Kee, Weir 1953, Allen 1963, Conybeare, Crook 
1968, Dylikowa 1969, Hunter 1977, Gradziński i in. 1986, Pettijohn, Potter, Siever 
1987). Choć na znaczenie badań strukturalnych w analizie dynamiki utrwalonych form 
wydmowych wskazywano już dawno (Dylikowa 1958, Galon 1959), ich wykorzystanie 
w interpretacjach palemorfologicznych napotyka wiele trudności. Nieliczne są do tej 
pory obserwacje tworzenia warstwowania eolicznego zarówno w warunkach laborato
ryjnych (Allen 1963, Muller 1968, 1972, Mc Kee, Douglass, Rittenhouse 1971, Rubin, 
Hunter 1987, Rubin, Ikeda 1990), jak i w rozwijających się obecnie wydmach pustyn
nych (Bagnold 1941, Mc Kee, Tibbits 1964, Mc Kee 1966, Sharp 1966, Mc Kee, 
Douglass, Rittenhouse 1971, Petrov 1976, Hunter 1977) czy nadmorskich (Cooper 
1958, Bigarella, Becker, Duarte 1969, Glennie 1970, Mc Kee, Bigarella 1972, Borów
ka 1975). Równie rzadko prowadzone były empiryczne studia dynamiki współcze
snych wydm (Finkel 1959, Hastenrath 1967, Cook, Warren 1973, Miszalski 1973, 
Howard i in. 1977, Borówka 1979, 1980, Pye 1982, Tsoar 1983, Szczypek, Wika 1984, 
Warren, Kay 1987, Roberstson, Rintoul 1990, Szczypek, Wach 1991b, 1993a, 1993b). 
Stąd znajomość warunków i mechanizmów powstawania różnych struktur jest jeszcze 
niepełna. Z kolei prześledzenie tych elementów struktury, których interpretacja gene
tyczna nie budzi wątpliwości, nie zawsze jest możliwe w wydmach utrwalonych. Czę
sto brak w ich obrębie wystarczająco dużych odsłonięć, zlokalizowanych w odpowied
nich przekrojach, uważanych za wskaźnikowe. Ponadto struktura ustabilizowanych 
dziś wydm odzwierciedla często tylko niektóre ze stadiów ich rozwoju. W formach, 
których kształt podlegał szybkim zmianom podczas migracji, nastąpiła całkowita lub
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częściowa przebudowa wcześniejszych struktur. Toteż wnioskowanie o rozwoju takich 
form może dotyczyć jedynie etapu bezpośrednio poprzedzającego ich utrwalenie.

Jeszcze bardziej ograniczonych możliwości wnioskowania o warunkach oraz prze
biegu transportu i sedymentacji eolicznej dostarcza analiza porównawcza tekstury pia
sku wydmowego (składu mineralnego, uziamienia, obtoczenia, mikrorzeźby po
wierzchni ziarn) z przypuszczalnym materiałem źródłowym. Dyskusyjna jest przede 
wszystkim możliwość odtworzenia cech materiału wyjściowego (Sindowski 1956), 
chociażby ze względu na trudność określenia obszaru deflacyjnego, często znacznie 
oddalonego od obecnego położenia wydm, i różnorodność źródeł pochodzenia budują
cego je materiału (Goździk 1991, Buraczyński 1993). Różnie interpretowane są przy
czyny i kierunek zmian uziamienia i obtoczenia piasku podczas procesów eolicznych 
(Nowaczyk 1986). Stopień przekształcenia tekstury utworów wyjściowych pod wpły
wem działalności wiatru uzależniany jest od jego prędkości, formy i dystansu trans
portu ziam w środowisku eolicznym (Stankowski 1961) lub dynamiki oraz czasu trwa
nia tego procesu (Urbaniak-Biemacka 1976, Mycielska-Dowgiałło 1982) i może zostać 
zaburzony dostawą świeżego materiału (Rotnicki 1970, Nowaczyk 1986, Mycielska- 
Dowgiałło 1992, 1993 i in.).

W dotychczasowych badaniach analiza strukturalno-teksturalna piasku wydmowe
go służyła najczęściej odtwarzaniu warunków: głównie kierunku oraz średniej (Dyli- 
kowa 1958, Pemarowski 1959, Stankowski 1959, 1963a, Kozarski 1962, Pilarczyk 
1962, Nowaczyk 1967, 1976, Wojtanowicz 1969, Rotnicki 1970, Szczypek 1976, 
1977, Krajewski 1977 i in.) lub inicjalnej prędkości wiatru wydmotwórczego (Nowa
czyk 1986), a w mniejszym stopniu -  procesów rozwoju wydm śródlądowych. O róż
nicach w mechanizmie rozwoju i dynamice poszczególnych typów wydm świadczy 
przede wszystkim zróżnicowanie ich cech strukturalnych. Wnioski A. Warrena (1971) 
i I.G. Wilsona (1972a) o powiązaniu różnofrakcyjnego piasku z odpowiednimi typami 
wydm sprowadzają się w rezultacie do zależności zmian uziamienia od odległości od 
miejsca deflacji. Również istnienie związku między wielkością i obtoczeniem ziam 
a typem struktury (Bellair 1952) czy uziamieniem a wielkością wydm (Warren 1971) 
ma zasięg regionalny i nie zostało potwierdzone w innych obszarach (Livingstone 
1987, Blatt, Middleton, Murray 1980).

Wszystkie wydmy zorientowane poprzecznie w stosunku do przeważającego kie
runku wiatru, tworzące się w podobnych warunkach aerodynamicznych, reprezentują 
zbliżony proces rozwoju (Kâdâr 1966, Wojtanowicz 1969). Prowadzi on do powstania 
asymetrii nachyleń zboczy. Omawiane wydmy cechuje typ warstwowania przekątnego, 
złożonego z zestawów lamin o dużej miąższości, stopniowo zmniejszającej się ku stro
powi (Mc Kee, Weir 1953, Land 1964, Mc Kee 1966). W tym samym kierunku rośnie 
kąt zapadania piasku (Kozarski 1962, Seppâlâ 1971, Szczypek, Wach 1991b). War
stwowanie w obrębie łagodniejszego stoku dowietrznego charakteryzuje się brakiem 
ciągłości lamin występujących w obrębie ławic o mniejszym nachyleniu. Laminy mają 
kształty proste lub wklęsłe o małej rozciągłości bocznej. Powierzchnie graniczne ich 
zestawów są najczęściej płaskie, deflacyjne. Zespoły doprądowe reprezentują struktury 
depozycji pierwotnej, związanej z segregacją ziam podczas akrecji (Bagnold 1941, Mc 
Kee, Tibbits 1964, Sharp 1966, Yallon 1967, Goldsmith 1973).

W obrębie stoków zawietrznych piasek często zapada pod kątem naturalnego zsypu, 
a jego laminacja jest równoległa. Powstaje ona w wyniku redepozycji grawitacyjnej. 
Przemieszczanie może odbywać się poprzez recesję skarpy (Mc Kee, Douglass 1971,
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Mc Kee, Douglass, Rittenhouse 1971, Mc Kee, Bigarella 1972, Hunter 1977) lub osu
wanie zwartych pokryw piasku (Sharpe 1938, Land 1964, Hoyt 1966, Mc Kee 1966, 
Holm 1968, Mc Kee, Douglass 1971, Mc Kee, Douglass, Rittenhouse 1971, Hunter 
1977). Depozycja piasku pod kątem nachylenia mniejszym od kąta naturalnego zsypu 
zachodzi w wyniku opadania ziam przenoszonych w suspensji (Cooper 1958, Hunter 
1977) lub wędrówki riplemarków wstępujących, powstających przy silnych prądach 
wstecznych (Hunter 1977, Mc Kee, Douglass 1971). W kulminacjach wydm zaznacza 
się warstwowanie krzyżowe, związane z okresowym przesuwaniem grzbietu pod 
wpływem zmian prędkości wiatru i dostawy piasku (Flint 1957, Merk 1960, Mackenzie 
1964, Urbaniak 1967, Mc Kee, Bigarella 1972, Hunter 1977).

W profilach poprzecznych wydm występuje czasami zróżnicowanie uziamienia 
i obtoczenia piasku. Fakt jego istnienia uważany jest za dowód krótkiego dystansu 
przemieszczania materiału (Stankowski 1961) lub krótkiego czasu trwania tego proce
su (Mycielska-Dowgiałło 1992), zachodzącego przy braku dostawy piasku z zewnątrz 
(Stankowski 1959). Najczęściej piasek stoku dowietrznego jest grubszy, lepiej wysor- 
towany i obtoczony niż po stronie zawietrznej (Sindowski 1956, Dylikowa 1958, Fin- 
kel 1959, Pemarowski 1959, Simonett 1960, Stankowski 1959, 1961, 1963, Kozarski 
1962, Hastenrath 1967, Nowaczyk 1967, 1976, Masłowski, Trembaczowski 1968, 
Trembaczowski 1968, 1969, Wojtanowicz 1969, 1970, 1971, Rotnicki 1970, Seppala 
1971, Florek 1980, Urbaniak-Biemacka 1976, Warren 1976, Jaśkowski, Kowalski 
1977, Borówka 1980, Lancaster 1981, Szczypek, Trembaczowski 1982, Krawczyk, 
Trembaczowski 1986, Watson 1986, Szczypek, Wach 199 lb, Mycielska-Dowgiałło 
1992). Możliwy jest jednak także odwrotny kierunek zmian (Alimen 1953, Pemarow
ski 1959, Stankowski 1959, Rotnicki 1970, Szczypek 1976, 1977).

Wydmy zorientowane poprzecznie w stosunku do kierunku wiatru wydmotwórcze- 
go zwiększają swoją wysokość i przesuwają się w kierunku zawietrznym (Allen 1970). 
Ich migracja polega na postępującej deflacji stoku dowietrznego i przyroście kolejnych 
warstw na stoku zawietrznym, tworzących główną masę wydmy (Mc Kee, Douglass, 
Rittenhouse 1971). Wydłużanie i spłaszczanie stoku dowietrznego wiązane jest z od
działywaniem wiatru o dużej prędkości, wywiewającego piasek z grzbietu (Cooper 
1958, Minkevićius 1971, Borówka 1980), lub o małej prędkości, podczas któiych za
znacza się przewaga wynoszenia nad dostawą piasku w obrębie stoku dowietrznego 
(Mc Kee 1966).

Wydmy łukowe różni od form poprzecznych mniejsze nachylenie lamin czołowych 
(Mc Kee 1966, Mycielska-Dowgiałło 1980) i większy rozrzut kierunków upadu warstw 
(Mc Kee 1966, Borówka 1975). Jest to wynikiem bardziej złożonego ruchu form łu
kowych. Oprócz ruchu postępowego czoła zachodzi w ich obrębie również radialne 
rozszerzanie ramion skierowane na zewnątrz od niecki deflacyjnej (Pemarowski 1952, 
1958, Kobendza, Kobendzina 1958, Hurault 1966, Mc Kee, Douglass 1971, Seppala 
1971, Aartolahti 1973, Miszalski 1973).

W wydmach wałowych podłużnych, w obrębie obu podobnie nachylonych stoków 
występuje warstwowanie przekątne, płaskie, klinowe o wyraźnie zbieżnych, płaskich 
powierzchniach granicznych typu deflacyjnego (Mc Kee 1963, Mc Kee, Tibbits 1964). 
Upad warstw jest bimodalny, w przybliżeniu równoległy do nachylenia stoków (Stokes 
1968, Wojtanowicz 1972a, Mc Kee, Moiola 1975, Allen 1970, Tsoar 1982, 1983, Ru
bin, Hunter 1985). Maksymalne upady warstw występują w centralnych częściach
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wydm, gdzie w pobliżu grzbietów rozwijają się małe stoki osuwiskowe (Bagnold 1941, 
Mycielska-Dowgiałło 1980).

Struktura wydm wałowych podłużnych powstaje wskutek osadzania piasku na obu 
stokach wzdłuż wypadkowej wektorów kierunku wiatru i siły ciężkości (Stankowski 
1961, Mc Kee 1966, Urbaniak 1967). Wydmy takie wykazują trzy rodzaje ruchu (Ma
digan 1936, Bagnold 1941, Livingstone 1987). Są to: wydłużanie form pod wpływem 
wiatru o małej prędkości z tendencją do deflacji jednego końca a rozszerzania drugie
go, podłużne przemieszczanie szczytu oraz poprzeczne przesuwanie formy przez wiatr 
o dużej prędkości, połączone ze wzrostem jej wysokości i szerokości.

Wydmy kopulaste cechują się zapadaniem warstw zgodnie z kierunkami nachylenia 
stoków, pod kątami mniejszymi od naturalnego zsypu. Należą do form niepodlegają- 
cych ruchowi postępowemu, narastających wskutek nadsypywania piasku ze wszyst
kich stron (Brzozowski 1962, Mc Kee 1966, Niewiarowski 1970).

Podstawę do oceny stanu mobilności form stanowi stopień zachowania struktury 
doprądowej w ich obrębie oraz stosunek osi strukturalnej do osi morfologicznej wydm 
(Stankowski 1961, Urbaniak 1967, Dylikowa 1969). Na podstawie liczby jednostek 
strukturalnych oraz rodzaju warstwowania piasku w ich obrębie U. Urbaniak (1967) 
wydzieliła wydmy o strukturze:

-  jednorodnej, z warstwowaniem typowym dla stoku zawietrznego; charaktery
stycznej dla form ruchomych,

-  złożonej dwudzielnej, z warstwowaniem typowym dla dwu stoków zawietrznych 
o różnych kierunkach upadu lamin; występującej w formach migrujących pod wpły
wem dwukierunkowego wiatru,

-  jednorodnej właściwej z warstwowaniem typowym dla stoku dowietrznego i za
wietrznego; charakterystycznej dla form stacjonarnych i przemieszczonych na niewiel
ką odległość,

-  jednorodnej z warstwowaniem typowym dla dwu stoków dowietrznych o prze
ciwnych kierunkach upadu lamin; związanej z równoczesnym, dwustronnym nadsy- 
pywaniem piasku,

-  nieprawidłowej z upadami lamin w różnych kierunkach; powstałej pod wpływem 
wiatru o zmiennych kierunkach.

W oparciu o to samo kryterium oraz o stosunek osi strukturalnej do osi morfolo
gicznej form, B. Nowaczyk (1976) wyróżnił następujące typy struktur wydmowych:

-  strukturę typową dla stoku zawietrznego z obu osiami pokrywającymi się ze sobą; 
charakterystyczną dla form migrujących,

-  strukturę typową dla stoku dowietrznego i zawietrznego o obu osiach równole
głych do siebie; cechującą formy nieruchome lub przemieszczone na małą odległość,

-  strukturę typową dla stoku dowietrznego z obu osiami równoległymi do siebie; 
powstałą wskutek zniszczenia struktury stoku zawietrznego przez wiatr o kierunku 
przeciwnym do wydmotwórczego,

-  strukturę bez ukierunkowania, z upadami lamin w różnych kierunkach i z obu 
osiami niezgodnymi ze sobą; utworzoną pod wpływem wiatru o zmiennych kierun
kach.

Wyróżnione typy struktur wydmowych odnoszą się jedynie do form prostych i nie 
uwzględniają skomplikowanej budowy form złożonych lub wielokrotnie zmieniających 
swój kształt i cechy warstwowania piasku wskutek zmian kierunku wiatru (Wojtano- 
wicz 1971).
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Przekształcenie form wydmowych i przebudowa ich struktury w następstwie zmian 
kierunku wiatru nie ograniczały się do samych stoków, w obrębie których rozwój la- 
minacji dostosowanej do nowych warunków powodował zmiany ich nachylenia (Bo
gacki 1961, Mc Kee 1966, Gawlik 1969, Mc Kee, Douglass 1971, Wojtanowicz 1971, 
Mc Kee, Bigarella 1972, Blatt, Middleton, Murray 1980). Najwcześniej zaznaczała się 
ona w częściach grzbietowych wydm usypaniem drugorzędnych form barchanowych 
(Romer 1906, Kossmann 1930, Madigan 1936, Fedorović 1940, Stankowski 1962a, 
1963a, Verstappen 1968, Minkevićius 1971, Aartolahti 1973, Miszalski 1973, Witek 
1974, Tsoar 1983) o innym niż w formie macierzystej kierunku upadu warstw (Hurault 
1966, Mc Kee 1966, Mc Kee, Douglass 1971, Mc Kee, Bigarella 1972). Natomiast jeśli 
przyczyną przemodelowywania form była zmiana gęstości pokrywy roślinnej, najszyb
ciej reagowały na nią końce wydm, w których zgromadzona została najmniejsza obję
tość piasku (Miszalski 1973). Zdarza się jednak, że zmiana kierunku wiatru zapisana 
w morfologii wydmy nie znajduje odzwierciedlenia w jej strukturze (Nowaczyk 1986, 
Warren, Kay 1987).

Przemodelowanie kształtu i struktury wydm oznacza zmianę ich typów. O ile moż
liwość przekształcania się typów wydm jest faktem stwierdzonym, o tyle kierunek 
i kolejność tych zmian w procesie rozwojowym form pozostaje jeszcze kwestią otwar
tą. Chodzi tutaj o odpowiedź na zasadnicze pytania dotyczące ewolucji rzeźby wy
dmowej: czy typy wydm różnicowały się już w momencie powstania form, czy dopiero 
w wyniku późniejszych przekształceń jednych typów w drugie, jak wyglądała pierwot
na forma depozycji eolicznej czy przekształcenia przebiegały według ustalonego 
schematu, czy dowolnie oraz czy zmiany te dokonywały się w czasie czy tylko w prze
strzeni.

Jest duża rozbieżność zdań na temat kolejności rozwoju wydm o różnych kształ
tach. Według B.A. Fedorovića (1940) nie można mówić o jednej formie wyjściowej, 
z której rozwijałyby się wszystkie pozostałe. Typy wydm nie podlegają też przekształ
ceniom według jednego schematu. Istnieje tyle sekwencji w rozwoju wydm, ile reżi
mów wiatru przy obecności lub braku roślinności. Formy akumulacji piasku mogą być 
również uzależnione od ukształtowania podłoża. Częściej jednak uważano, że istnieje 
pewna prawidłowość wyrażająca się w kolejności przeobrażania jednych wydm 
w inne, choć rzadko podejmowano próby ustalenia cyklu wydmowego, obejmującego 
fazy rozwoju form eolicznych od ich powstania do zaniku (Dubjanskij 1910, Briquet 
1923, Aufrere 1931b, Smith 1956, 1965, Miszalski 1973). W.A. Dubjanskij (1910) 
zakładał, że wszystkie formy reprezentują stadia rozwoju tego samego cyklu ewolucyj
nego, przebiegającego według określonej, niezmiennej kolejności. J. Miszalski (1973) 
natomiast uważa, że porządek rozwoju może być różny, z pominięciem niektórych 
form.

Najczęściej przyjmowany kierunek przekształceń przebiega od wydm barchano
wych lub wałowych poprzecznych przez formy łukowe i paraboliczne do wałowych 
podłużnych (Małkowski 1913, Martonne 1914, 1926, Harlć 1919, Briquet 1923, Aufre
re 193 lb, Kadar 1938, Fedorović 1940, Petrov 1948, Landsberg 1956, Galon 1958, 
Nowicka 1958, Pilarczyk 1958, 1961, Mojski 1960, Mrózek 1961, Więckowski 1961, 
Alexandrowiczowa 1962, Pemarowski 1962, Stankowski 1962a, 1962b, Borsy 1964, 
Urbaniak 1967, 1969, Dylikowa 1969, Rotnicki 1970, Verstappen 1972, Miszalski 
1973, Vaintoniene 1976 i in.). Przekształcenia wydm wywołane są zmianami kierunku 
wiatru lub rozwojem coraz gęstszej pokrywy roślinnej. Wydma paraboliczna ma
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w takim porządku rozwoju cechy formy przejściowej. Równocześnie przez wielu auto
rów jest ona uważana za formę pierwotną, jednolitą genetycznie, utworzoną w ciągu 
jednego cyklu rozwoju (Dylikowa 1958, 1969, Nowicka 1958, Bogacki 1961, Mrózek 
1961, Mycielska-Dowgiałło 1965, Urbaniak 1969, Wojtanowicz 1969, 1970, Borówka 
1975, Borsy 1976).

Zmiany między typami wydm barchanopodobnych i poprzecznych a parabolicz
nych są dwustronne i powszechnie przyjmowane (Radar 1938, Verstappen 1972). Wy
dmy paraboliczne przekształcają się w poprzeczne wskutek wzrostu dostawy piasku 
lub rozrzedzenia pokrywy roślinnej, wpływających na wyrównanie tempa przemiesz
czania piasku w obrębie całej formy. Problematyczna jest natomiast możliwość prze
kształcania wydm wałowych podłużnych w formy paraboliczne. Wbrew opinii H.T. 
Verstappena (1972) o możliwości tylko jednostronnej sekwencji między tymi typami 
wydm, a więc powstawania wałów podłużnych poprzez rozrywanie form parabolicz
nych, niektórzy autorzy (Kaczorowska-Kobendzina 1926, 1966, 1969, Aufrere 1931b, 
Enquist 1932, Kobendza, Kobendzina 1958, Vaintoniene 1976) dopuszczają możli
wość powstania wydm parabolicznych z wałów podłużnych, najczęściej wskutek 
zmiany kierunku wiatru.

Obserwacje zmian kształtu współcześnie rozwijających się wydm prowadzone były 
rzadko, przy zastosowaniu zdjęć lotniczych (Miszalski 1973, Szczypek, Wach 1984) 
i satelitarnych (Mainguet 1976) oraz pomiarów geodezyjnych (Borówka 1980, Szczy
pek 1988, Szczypek, Wach 199lb, 1993a). Niewiele również można wymienić przy
kładów rekonstrukcji zmian kształtu wydm, przeprowadzonej na podstawie przestrzen
nego rozkładu azymutów biegu warstw osuniętego piasku w obrębie stoku zawietrzne
go (G lennie 1970, Rotnicki 1970, Borówka 1975, 1980). Dlatego poglądy na temat 
kolejności rozwoju wydm o różnych kształtach są często hipotetyczne. Powoływanie 
się na prawidłowość zmienności typów wydm, zachodzącej zgodnie z kierunkiem wia
tru (Mc Kee 1966) czy piętrowego zróżnicowania rzeźby eolicznej na różnowiekowych 
poziomach morfologicznych (Pilarczyk 1958, Mojski 1960, Pemarowski 1962, Stan- 
kowski 1962a, 1963a, Różycki 1972), może budzić zastrzeżenia. Zmienność kształtu 
wydm nie musi w tych przypadkach wynikać z różnego okresu ich powstania, ale może 
być związana ze zróżnicowaniem warunków środowiska.

Zmiany typów wydm zachodzą w przestrzeni i czasie. Związane są albo z lokalnym 
zróżnicowaniem środowiska (Bagnold 1941, Verstappen 1972), albo odzwierciedlają 
różne warunki działalności wiatru w poszczególnych fazach wydmotwórczych (Smith 
1956, Pilarczyk 1958, 1961, Schoeneich 1958, 1959, Borsy 1978) czy długość okresu 
rozwoju form (Wojtanowicz 1968, 1969, 1970, Seppala 1971). W tym ostatnim przy
padku o rodzaju przekształceń wydm decyduje sam proces ich wzrostu i ruchu, wy
wołujący zmiany warunków przepływu powietrza (Fedorović 1940, Bagnold 1941, 
Doskać 1948, Trembaczowski 1967, Wilson 1972a, Petrov 1976, Lancaster 1983, 
Tsoar 1983, Szczypek 1986b, Waga 1994).

Warunki i przyczyny łączenia się wydm prostych w formy złożone są jeszcze sła
biej poznane. Podawane schematy ich powstania są często teoretyczne (Gudelis, Vai
toniene 1974a, Vaitonienć 1976), nieoparte na konkretnych przykładach. Za najczęst
szą przyczynę łączenia się wydm uznaje się istnienie przeszkód morfologicznych 
i hydrograficznych (Małkowski 1912, Lencewicz 1922, Aufrere 193 lb, Roszko 1969, 
Wojtanowicz 1969, 1972a, Urbaniak-Biemacka 1973, Gudelis, Vaitoniene 1974a, 
1974b, Vaitoniene 1976, Krajewski 1977, Szczypek 1977, Nowaczyk 1986). Powsta
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wanie wydm pseudoparabolicznych (Urbaniak 1967, Wojtanowicz 1968, 1970, Roszko 
1969), grzęd parabolicznych (Dylikowa 1969) i form wałowo-kratowych (Warren, Kay 
1987) wiązane jest również ze zmianami kierunku wiatru. Nie wiadomo, czy są to 
jedyne przyczyny łączenia wydm, czy zjawisko takie może również zachodzić w wa
runkach swobodnego ich przemieszczania, jako dalszy etap rozwoju form elementar
nych, bez zmiany kierunku wiatru. Dotychczas tylko układy wałowo-kratowe uznawa
ne są za formy powstające na rozległych powierzchniach miąższego piasku (Marusz- 
czak, Trembaczowski 1960, Maruszczak, Wojtanowicz 1967), bez udziału przeszkód 
(Wojtanowicz 1969) pod wpływem jedno- lub dwukierunkowego wiatru (Borsy 1976).

Mimo długoletnich badań i wielu osiągnięć w zakresie poznania rozwoju wydm 
śródlądowych, stan naszej wiedzy w tej dziedzinie nie jest jeszcze zadowalający. Wy
niki nielicznych prac dotyczących dynamiki piasku i form wydmowych są niewystar
czające do wyjaśnienia warunków i procesu formowania wszystkich rodzajów wydm. 
Obecnie znane są tylko pewne rodzaje współzależności między mechanizmem działa
nia procesów eolicznych oraz ich skutkami a warunkami środowiska naturalnego, 
w jakich one zachodzą. Dlatego też szereg paleogeograficznych interpretacji jest czysto 
hipotetycznych lub nie zawsze w pełni udokumentowanych i wymaga poparcia dal
szymi faktami uzasadniającymi ich słuszność. Wiele poglądów jest również rozbież
nych. Różnice zdań dotyczą tak zasadniczych kwestii, jak warunki i czynniki determi
nujące typ wydm oraz przebieg i kierunek rozwoju form. Szczególnie wielu wyjaśnień 
wymaga proces powstawania form złożonych. Nadal otwartym zagadnieniem pozostaje 
ewolucja form wydmowych, jej etapy i przebieg zmian morfologicznych i struktural
nych. Stąd też proponowane klasyfikacje często nie uwzględniają prawidłowości roz
woju wydm, ich dynamiki i związków genetycznych między ich różnymi typami. Po
trzeba rozwiązania wymienionych wyżej problemów skłania do kontynuacji badań 
wydm śródlądowych.

2. Cel pracy

Zróżnicowanie typów wydm przedstawiane jest najczęściej jako efekt zmienności 
warunków środowiska naturalnego, rzadziej -  jako wynik określonego mechanizmu 
procesów. Rekonstrukcji procesów wydmotwórczych służy między innymi analiza 
strukturalna i teksturalna piasku budującego wydmy. Jej możliwości interpretacyjne 
były dotąd jednak w niewielkim stopniu wykorzystywane. Na jej podstawie wyróżnia
no typy wydm, odtwarzano kierunki i prędkość wiatru wydmotwórczego, stopień mo
bilności form i ewentualnie dystans, jaki pokonały w czasie swojego przemieszczania. 
Przebieg samego procesu formowania i zmian ukształtowania wydm był rekonstru
owany sporadycznie, i to z reguły w odniesieniu do ich pojedynczych przykładów. Nie 
pozwalało to powiązać ze sobą różnych typów wydm w jednym cyklu rozwojowym. 
Skłoniło to autorkę do zastosowania w prezentowanej pracy wyników badań struktu
ralnych i teksturalnych osadów w typologii wydm i przeprowadzenia w oparciu o nie, 
pełniejszej niż przedstawiane dotychczas, rekonstrukcji rozwoju różnych typów wspo
mnianych form oraz związków, jakie między nimi zachodzą.
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Celem niniejszej pracy jest więc:
1. wyróżnienie typów wydm śródlądowych występujących w dorzeczu górnej Wisły, 

na podstawie zróżnicowania ich struktury oraz w nawiązaniu do istniejącej literatury;
2. określenie genezy i prawidłowości rozwoju wyróżnionych typów wydm na pod

stawie analizy warunków koniecznych do powstania tych form, zróżnicowania ich 
kształtów oraz wyników badań strukturalnych i teksturalnych budującego je piasku;

3. ustalenie schematu powiązań między poszczególnymi typami wydm oraz przy
czyn i kierunku ich przekształceń, wyznaczających kolejne etapy rozwoju rzeźby wy
dmowej w badanym obszarze.

Tak sformułowany cel pracy wymaga zdefiniowania pojęcia „genezy” i „rozwoju” 
wydm oraz „struktury” i „tekstury” osadów. Jakkolwiek znaczenie terminu „geneza” 
nie budzi wątpliwości, często jest on stosowany do określania różnego zakresu i stop
nia szczegółowości zagadnień związanych z powstaniem wydm. Czasami pojęcie ge
nezy wydm zawężane jest do określenia stosunku form do kierunku wiatru wydmo- 
twórczego i ustalenia pochodzenia materiału źródłowego. W opracowaniach z zakresu 
paleogeografii obejmuje ono również rekonstrukcję warunków rozwoju form w okre
ślonym przedziale czasowym. W prezentowanej pracy oznacza zaś odtworzenie wa
runków i przebiegu procesów eolicznych, znajdujących odzwierciedlenie nie tylko w 
strukturze, ale również w dynamice oraz morfologii wydm. Praca jest więc próbą 
przedstawienia typów badanych wydm w ujęciu dynamicznym. Wykazanie ogromnej 
różnorodności kształtów i struktury wydm oraz przedstawienie propozycji ich podziału 
nie są jej celem nadrzędnym, ale etapem w rozważaniach nad rekonstrukcją warunków 
i procesów, decydujących o zróżnicowaniu i zmienności typów form oraz ich rozwoju. 
Nie chodzi w tym przypadku o przedstawienie pełnego rozwoju wydm w sensie paleo- 
chronologicznym, ale o rozwój, zachodzący w określonych warunkach, niezależnie od 
tego, w którym okresie czy fazie wydmotwórczej się dokonywał.

„Struktura” podobnie jak „tekstura” są pojęciami wieloznacznymi. W niniejszej 
pracy przyjęta została terminologia stosowana w sedymentologii osadów czwartorzę
dowych, według której tekstura oznacza wielkość, obtoczenie, zmatowienie składni
ków osadu oraz ich skład mineralny (Mycielska-Dowgiałło 1995), natomiast struktura 
-  sposób ułożenia osadów w przestrzeni (Gradziński i in. 1986), a w odniesieniu do 
form jest synonimem ich budowy.

Wśród osadów wchodzących w skład wydm oprócz piasku eolicznego występują 
również czasami poziomy biogeniczne. W pracy, ujmującej zagadnienia rozwoju 
wydm od strony jego dynamiki, analiza strukturalna dotyczyła głównie cech warstwo
wania wyróżnionych serii piaszczystych, świadczących o warunkach, mechanizmie 
usypywania i przemieszczania form. Ponieważ cel pracy nie zakładał określenia odcin
ka czasu, w którym te procesy zachodziły lub ulegały zahamowaniu, nie przeprowa
dzono datowań poziomów gleb kopalnych, stwierdzonych w badanych wydmach. Wy
korzystano jedynie wyniki wcześniejszych analiz palynologicznych, odnoszące się do 
pięciu spośród badanych wydm. Wszystkie natomiast, zarejestrowane poziomy gleb 
kopalnych były brane pod uwagę zarówno w typologii, jak i w interpretacji genetycz
nej wydm, jako jeden ze składników ich struktury. Ich obecność w obrębie wydm była 
przede wszystkim wskaźnikiem przerw w depozycji piasku, a więc wielofazowości 
rozwoju form i jednym z kryteriów wyróżniania typów wydm o strukturze złożonej. 
Ponadto gleby kopalne, wyznaczając położenie kopalnych stoków wydmowych, 
umożliwiły określenie ewentualnych zmian warunków (kierunku wiatru) i przebiegu
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rozwoju form (zróżnicowania odległości przemieszczania w obrębie form, prowadzą
cego do zmiany ich kształtu) w późniejszym okresie. Występując w strefach połączenia 
wydm, są natomiast dowodem różnego wieku i zróżnicowanej aktywności form 
w procesie zrastania się ze sobą, wskazując zarazem na bezpośrednią przyczynę tego 
procesu.

Wyjaśnienia wymaga również celowość wykorzystania wyników badań tekstural- 
nych piasku wydmowego w rozważaniach nad typami wydm. Zróżnicowanie cech 
teksturalnych piasku nie zaznacza się bowiem w tak wyraźny sposób w poszczegól
nych rodzajach wydm, aby mogło stanowić kryterium ich podziału. Analiza teksturalna 
tworzywa wydm, jak i materiału ich podłoża dostarcza jednak informacji o warunkach 
i dynamice procesów wydmotwórczych. Jest więc uzupełnieniem wyników badań 
strukturalnych, służąc wyjaśnieniu przyczyn zróżnicowania form wydmowych.

3. Obszar badań

Realizacja przedstawionego celu pracy wymagała szczegółowej analizy jak naj
większej liczby wydm o różnych kształtach i strukturze. Znalezienie odpowiednich 
przykładów takich form możliwe było jedynie w dużym, zróżnicowanym pod wzglę
dem geologiczno-morfologicznym obszarze. Odpowiedni pod tym względem okazał 
się obszar Polski południowej, cechujący się znacznie większym niż na Niżu Polskim 
zróżnicowaniem ukształtowania i utworów podłoża, a więc i warunków rozwoju oraz 
kształtów i struktury wydm, wśród których znaczną część stanowią formy wymuszone 
rzeźbą terenu. Badaniami zostały objęte wydmy części dorzecza górnej Wisły, w pasie 
wyżyn i Kotlin Podkarpackich, między dolinami: Soły, Przemszy, Białej Przemszy, 
Białej i Czarnej Nidy, Czarnej Staszowskiej oraz Wisłoki (ryc. 1). Granice obszaru 
badań poprowadzono głównie wzdłuż koryt rzecznych, rozdzielających w sposób natu
ralny poszczególne pola wydmowe, które rozwijały się niezależnie od siebie. Na nie
których odcinkach wzdłuż koryta Wisły, Nidy i Mierzawy wyznaczają one linię zasię
gu występowania wydm w danym obszarze, podobnie jak i w przypadku granic na 
południu terenu badań i na wschód od źródeł Białej Przemszy. W wymienionych gra
nicach teren badań obejmuje swoim zasięgiem fragmenty kilku jednostek geomorfolo
gicznych: Kotliny Oświęcimskiej i Sandomierskiej oraz Wyżyny Śląskiej, Krakow
skiej, Miechowskiej i Niecki Nidziańskiej.

Ryc. 1. Mapa rozmieszczenia badanych wydm: A -  lokalizacja obszaru badań, B -  lokalizacja wydm, 
1 -  granice jednostek geomorfologicznych, 2 -  obszar badań, 3 -  granica obszaru badań, 4 -  wydmy opisa
ne szczegółowo w pracy, 5 -  pozostałe badane wydmy. Lokalizacja stanowisk oznaczonych numerami od 
1 do 73: 1 -  Byczyna Jeziorki, 2 -  Płoki, 3 -  Ziajki, 4 -  Rozkochów, 5 -  Rudno, 6 -  Czernichów, 7 -  Kłaj, 
8 -  Stanisławice, 9 -  Damienice, 10 -  Gawłówek, 11 -  Grądy, 12 -  Rudy, 13 -  Wał Ruda, 14 -  Wałki, 15 -  
Jastrząbka Nowa, 16 -  Jastrząbka Stara, 17 -  Przeryty Bór, 18 -  Nagoszyn, 19 -  Zdzieci Stare, 20 -  Kopa- 
łówka, 21 -  Bosowice, 22 -  Suliszów, 23 -  Zawodzie, 24 -  Nagłowice, 25 -  Byczyna Jeziorki, 26 -  Bisku
pi Bór, 27 -  Czyżówka, 28 -  Płoki, 29 -  Myślachowice, 30 -  Chechło, 31 -  Jankowice, 32 -  Kwaczala, 
33 -  Tenczynek, 34, 35 -  Kamień, 36 -  Rusocice, 37 -  Przeginia, 38 -  Czernichów, 39 -  Rączna, 40 -  
Niepołomice, 41 -  Podlesie, 42 -  Kłaj, 43 -  Poszyna, 44 -  Baczków, 45 -  Gawłówek, 46, 47 -  Mokrzyska, 
48 -  Sterkowiec, 49, 50 -  Biadoliny, 51 -  Waryś, 52, 53 -  Wał Ruda, 54 -  Żabno, 55 -  Odporyszów, 56 -  
Fiuk, 57, 58, 59 -  Czarna, 60 -  Radomyśl, 61, 62, 63 -  Delastowice, 64 -  Szczucin, 65 -  Amów, 66 -  
Słupiec, 67 -  Zdzieci Stare, 68 -  Solec, 69 -  Busko, 70 -  Miąsowa, 71, 72,73 -  Nagłowice
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Ze względu na duże zróżnicowanie litologiczne utworów podłoża i urozmaicone 
ukształtowanie, typowe dla obszaru Polski południowej, omawiany obszar można 
uznać za reprezentatywny pod względem warunków rozwoju wydm śródlądowych 
zarówno wymuszonych rzeźbą terenu, jak i niezależnych od niej. Nie był to jedyny 
argument, którym kierowano się przy wyborze obszaru badań.

Decydujące znaczenie miało istnienie rozległych i czynnych piaskowni w obrębie 
wydm. Intensywna eksploatacja piasku wydmowego w celach przemysłowych na Wy
żynie Śląskiej i budowlanych w pozostałym obszarze pozwoliła nie tylko na zapozna
nie się z budową wydm w określonym ich przekroju, ale śledzenie jej na znacznej 
przestrzeni w obrębie form, w miarę powiększania powierzchni wyrobisk. Dla niektó
rych wydm z terenu Puszczy Niepołomickiej takie obserwacje były prowadzone od 
1971 r. w związku z wcześniejszymi badaniami autorki dotyczącymi ich genezy i wie
ku. Nie bez znaczenia była również możliwość wykorzystania informacji o rzeźbie, 
utworach pokrywowych, zróżnicowaniu kształtów wydm i istniejących w ich obrębie 
odsłonięciach, jakie zostały zebrane w trakcie prowadzonego przez autorkę na przeło
mie lat 70. i 80. XX w. kartowania geomorfologicznego miejskiego województwa 
krakowskiego, obejmującego część omawianego w niniejszym opracowaniu obszaru.

Brano pod uwagę również słabe rozpoznanie rzeźby eolicznej w omawianym regio
nie. Z wyjątkiem pionierskiej pracy S. Małkowskiego (1914) o wydmach okolic 
Szczakowej i kompleksowych opracowań zespołów wydm Pustyni Błędowskiej 
(Alexandrowiczowa 1962), Płaskowyżu Jędrzejowskiego (Brzozowski 1962), zachod
niej części Kotliny Sandomierskiej (Izmaiłow 1975, 1995), przedpola i zaproża progu 
gómojurajskiego (Szczypek 1986b) pozostałe nieliczne publikacje dotyczą pojedyn
czych stanowisk wydmowych. Były one badane pod kątem chronologii okresów wy- 
dmotwórczych (Nowaczyk, Pazdur, Szczypek 1982, Szczypek 1988, Szczypek, Wach 
199la, Izmaiłow, Nalepka 1994, Nalepka 1994), wpływu rzeźby terenu na wykształce
nie form wydmowych (Izmaiłow 1988, 1992, Pełka-Gościniak 1996, Szczypek, Wach 
1996), współczesnych procesów eolicznych na wydmach (Szczypek, Wika 1984, 
Szczypek 1986a, 1994a, 1994b, Szczypek, Wach 1991b, 1993a, 1993b), cech piasku 
wydmowego (Kolasa, Chmura, Smorągiewicz 1956, Krygowski 1958, Alexandrowicz 
1960, Nowaczyk, Szczypek 1983, Izmaiłow 1984). Zagadnienie uziamienia i obtocze
nia piasku wydmowego było również rozpatrywane w szerszym ujęciu, dla wybranych 
obszarów Wyżyny Śląsko-Krakowskiej (Adamczyk 1957, Biernat 1984, Krawczyk, 
Trembaczowski 1986, Fros, Racinowski 1987, Szczypek 1991, Pełka 1992, Pełka- 
Gościniak 2000).

4. Metody badań

Badania terenowe obejmowały skartowanie wydm w wymienionym obszarze, loka
lizację odsłonięć w ich obrębie, a następnie szczegółową analizę morfologiczno- 
strukturalną wszystkich form, w liczbie 73 (ryc. 1), które spełniały warunki wymagane 
do jej przeprowadzenia. Wszystkie były zbudowane z piasku warstwowanego, odsło
niętego na dużej przestrzeni co najmniej w przekrojach poprzecznym i podłużnym, 
przecinających centralną część form (Mycielska-Dowgiałło 1980). W wielu z nich
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śledzono budowę przez dłuższy czas, w miarę postępującej eksploatacji piasku. Tam 
gdzie to było konieczne, naturalne odsłonięcia były uzupełniane wkopami i wiercenia
mi. Łącznie wykonano 47 sztucznych odsłonięć i 17 wierceń świdrem ręcznym.

Dla każdej z tych wydm określano geologiczne i geomorfologiczne warunki wystę
powania, orientację, kształt formy w planie i kształt osi morfologicznej, ekspozycję 
i nachylenia stoków. Te ostatnie były podstawą do wyróżnienia łagodnych stoków 
dowietrznych i stromych zawietrznych, w sensie ich wystawy w stosunku do przewa
żających kierunków wiatru, a nie struktury budującego je piasku. W obrębie obu sto
ków mogą bowiem występować struktury utworzone zarówno w warunkach doprądo- 
wych, jak i zaprądowych. Warstwowanie piasku wydmowego badano w trzech prze
krojach: dwóch pionowych -  równoległym i prostopadłym do kierunku wiatru, oraz 
w płaszczyźnie horyzontalnej (Mc Kee 1966). Określano ilość jednostek sedymenta
cyjnych, ich miąższość i rozciągłość lateralną. Typ warstwowania i jego przynależność 
do struktur tworzonych w warunkach do- lub zaprądowych ustalano, biorąc pod uwagę 
kształt powierzchni granicznych, typ laminacji, kształt lamin, ich stosunek do po
wierzchni granicznych, rodzaj struktur deformacyjnych. Wymienione cechy stuktury 
piasku były podstawą do odtworzenia rodzaju i przebiegu procesów wydmotwórczych 
oraz stanu dynamicznego wydm (Mycielska-Dowgiałło 1995). Wykonano ogółem 
281 731 pomiarów pozornych biegów i upadów lamin w piasku wydmowym w obrębie 
stoków dowietrznych i zawietrznych, co 25 cm w profilach pionowych, poprowadzo
nych wzdłuż osi morfologicznych form w odstępach 1,5 m, przeliczając je następnie na 
wartości rzeczywiste metodą Seitza (Stankowski 1961, Mycielska-Dowgiałło 1980). 
Ich wyniki, odnoszące się do struktur doprądowych, posłużyły do rekonstrukcji kie
runku wiatru wydmotwórczego. W strukturach zaprądowych kierunek upadu warstw 
wykorzystano do wyznaczenia kierunku osuwania piasku, a na tej podstawie do 
stwierdzenia i odtworzenia kierunku ewentualnych zmian kształtu form w trakcie ich 
rozwoju (Dylikowa 1969, Borówka 1975).

W celu uzupełnienia charakterystyki strukturalnej przeprowadzono badania tekstu- 
ralne piasku. Próby piasku ze ścian odsłonięć i wkopów były pobierane w odstępach 
pionowych co 25 cm, w obrębie osadów jednorodnych. W przypadku zmian ułożenia 
lub uziamienia piasku pobór prób był zagęszczony. Dla zebranego materiału w liczbie 
4036 prób piasku wydmowego i 1120 prób piasku podłoża przeprowadzono analizy 
składu mechanicznego i stopnia obtoczenia ziam kwarcowych. Analizy uziamienia dla 
prób o wadze 250 g wykonano metodą sitową, stosując sita o średnicy oczek w odstę
pach około 0,5 phi: 2,0; 1,5; 1,0; 0,75; 0,5; 0,353; 0,25; 0,176; 0,125; 0,088 mm. Uzy
skane wyniki przedstawiono w postaci krzywych kumulacyjnych na siatce logaryt
micznej prawdopodobieństwa, z których obliczono dwa podstawowe, powszechnie 
przyjmowane parametry rozkładu wielkości ziam (Grzegorczyk 1970, Nowaczyk 
1976): średnią średnicę ziam Mz według wzorów R.L. Folka, W.C. Warda (1957):

0  16 + 0  50 + 0  84

przeliczoną następnie na wartości w mm oraz odchylenie standardowe <5 według wzoru 
R.B. Mc Cammona (1962):
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Analizy obtoczenia ziam kwarcowych o frakcji 0,75-1,02 mm wykonano metodą 
graniformametrii mechanicznej (Krygowski 1964), obliczając wskaźniki obróbki IVO 
oraz wydzielając trzy klasy obtoczenia ziam: ziarna obtoczone y (0-8°), półgraniaste fi 
(>8-16°) i graniaste a (>16°). Wyniki analiz uziamienia i obtoczenia piasku, przedsta
wione w postaci wykresów i diagramów, posłużyły do wyznaczenia prędkości wiatru 
inicjującego transport eoliczny (Nowaczyk 1986) oraz określenia kierunku i stopnia 
przekształcenia cech granulometrycznych piasku wydmowego o różnej strukturze 
w stosunku do materiału podłoża. Pozwalają więc wnioskować o ewentualnym zróżni
cowaniu warunków i intensywności procesów formujących wydmy o różnej strukturze.

Z opracowanych w wyżej opisany sposób 73 wydm przedstawiono w niniejszej 
pracy szczegółowy opis tylko 24 z nich (ryc. 1), reprezentujących formy o odmiennych 
kształtach i strukturze. Struktury te zostały przedstawione na profilach i fotografiach, 
według stanu odsłonięć z lat 1983-1988. Badania morfologiczno-strukturalno- 
teksturalne wyróżnionych typów wydm uzupełniono szczegółową analizą warunków 
ich występowania. Kształty, cechy morfometryczne oraz strukturę i teksturę piasku 
pozostałych wydm zestawiono w formie zbiorczej tabeli i ryciny. Zamieszczenie ich 
w pracy ma na celu wykazanie powtarzalności, w formie analogicznej lub zbliżonej -  
kształtów i struktury wielu z opisanych szczegółowo wydm, w podobnych, jak też 
odmiennych warunkach morfologiczno-litologicznych. Również uwzględnienie bazy 
danych liczbowych, większej niż dla 24 form, umożliwiło zastosowanie analizy staty
stycznej do odtworzenia warunków powstania różnych typów wydm.

Praca została wykonana w Zakładzie Geomorfologii Instytutu Geografii Uniwersy
tetu Jagiellońskiego. Wyrażam serdeczną wdzięczność Paniom prof. dr hab. Annie 
Dylikowej i prof. dr hab. Elżbiecie Mycielskiej-Dowgiałło za trud recenzowania pracy, 
liczne dyskusje oraz cenne uwagi i wskazówki, pomocne w trakcie redagowania jej 
ostatecznej wersji. Pani prof. dr hab. E. Mycielskiej-Dowgiałło pragnę gorąco podzię
kować również za zachętę do realizacji podjętego tematu, żywe zainteresowanie postę
pem pracy oraz nieocenioną, wszechstronną pomoc podczas opracowywania zebranego 
materiału.

Słowa wdzięczności kieruję także do prof. dra hab. Bolesława Nowaczyka z Insty
tutu Badań Czwartorzędu i Geoekologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu 
i dra Jana S. Goździka z Zakładu Geomorfologii Uniwersytetu Łódzkiego za dyskusję 
i krytyczne uwagi dotyczące pracy.

Wdzięczność winna jestem również Kierownictwu, Koleżankom i Kolegom z Za
kładu Geomorfologii IG UJ za różnorodną i bezinteresowną pomoc na etapie prac ka
meralnych. Szczególnie pragnę podziękować Kierownikom Zakładu Geomorfologii -  
doc. drowi hab. Ludwikowi Kaszowskiemu i drowi hab. Kazimierzowi Krzemieniowi 
za stworzenie sprzyjających warunków do napisania pracy. Serdeczne podziękowanie 
składam także drowi Maciejowi Sobańskiemu za pomoc w statystycznym opracowaniu 
wyników badań i mgr Marii Kamykowskiej za skład komputerowy tekstu.

Koledze mgrowi Jerzemu Baścikowi z Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komu
nalnej w Krakowie bardzo dziękuję za wykonanie czystorysów rycin.
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5. Warunki występowania wydm

Badane wydmy uformowały się na podłożu plejstoceńskich, piaszczysto-żwirowych 
osadów morenowych, wodnolodowcowych i rzecznych. Zarówno miąższość tych osa
dów, jak również rozległość zajmowanej przez nie powierzchni oraz stopień urozma
icenia rzeźby terenu, w którym się znajdują, kształtują się odmiennie w różnych czę
ściach obszaru badań (ryc. 2).

Większość badanych wydm (43 formy) występuje w obrębie Kotlin Podkarpackich, 
w przewadze równinnych, cechujących się niewielkimi deniwelacjami, nieprzekracza- 
jącymi 70 m i mało zróżnicowanym ukształtowaniem terenu, z rozległymi, płaskimi 
powierzchniami piaszczysto-żwirowymi, wyścielającymi dna dolin rzecznych. Wydmy 
w Kotlinie Oświęcimskiej zostały usypane na zajmujących wąską strefę (do 5 km sze
rokości), lewobrzeżnych terasach Wisły: odrzańskiej, zbudowanej z osadów wodnolo
dowcowych (wydma 30 w Chechle), i vistuliańskiej (Klimek 1972), zbudowanej 
z osadów rzecznych (wydmy 31 w Jankowicach i 4 w Rozkochowie). Na granicy obu 
powierzchni terasowych utworzyła się wydma 3 w Ziajkach. Miąższość osadów piasz
czysto-żwirowych w podłożu wydm jest zróżnicowana i dochodzi do 24 m w kopalnej 
dolinie Chechła (Kotlicka 1969, Nowak, Żółkiewski 1989).

Większość badanych wydm w Kotlinie Sandomierskiej związanych jest genetycz
nie z piaskiem rozległych (do 18 km szerokości) prawobrzeżnych teras Wisły i stoż
ków napływowych jej karpackich dopływów: Raby, Uszwicy, Dunajca i Wisłoki (Kli
maszewski 1937, Starkel 1972). Wydmy te najczęściej grupują się w brzeżnych, połu
dniowych i południowo-wschodnich częściach poziomów akumulacji rzecznej z okresu 
Vistulianu (wydmy 43 w Poszynie, 44 w Baczkowie, 10 i 45 w Gawłowku, 8 w Stani- 
sławicach, 9 w Damienicach, 41 w Podlesiu, 12 w Rudach, 51 w Warysiu, 53, 13 i 52 
w Wale Rudzie, 61, 62 i 63 w Delastowicach, 64 w Szczucinie, 65 w Amowie, 66 
w Słupcu, 54 w Żabnie, 55 w Odporyszowie i 14 w Wałkach), zlodowacenia Warty 
(wydma 40 w Niepołomicach, 42 i 7 w Kłaju, 46 i 47 w Mokrzyskach, 48 w Sterkow- 
cu, oraz 50 i 49 w Biadolinach) oraz na poziomie akumulacji wodnolodowcowej ze 
zlodowacenia Sanu (wydma 11 w Grądach). Miąższość osadów rzecznych w podłożu 
wydm ogólnie wzrasta z zachodu na wschód od 10-40 m, osiągając maksymalną war
tość w rejonie Szczucina (Rogalska-Bożym 1964, Walczowski 1972, Jonak 1980, So
kołowski 1981, Jawor i in. 1982, Nowak, Żółkiewski 1989).

W odróżnieniu od wymienionych wyżej form, wydmy usypane na wyrównanej 
wierzchowinie i spłaszczeniach stokowych Wysoczyzny Tarnowskiej (wydma 56 we 
Fiuku, 16 w Jastrząbce Starej, 17 w Przerytym Borze, 60 w Radomyślu, 18 w Nago- 
szynie, 15 w Jastrząbce Nowej oraz 57, 58 i 59 w Czarnej) powstały na podłożu piasku 
morenowego zlodowacenia Sanu, tworzącego niewielkie 2-5 m miąższości płaty 
wśród gliny morenowej i iłu mioceńskiego.

W obszarze Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, cechującej się dużymi deniwelacjami 
(50-120 m), rozczłonkowaniem terenu i brakiem ciągłości pokryw piaszczysto- 
żwirowych, wydmy rozwinęły się w obniżeniach, przebiegających równoleżnikowo 
lub z północnego zachodu na południowy wschód. W południowej części Wyżyny 
Śląsko-Krakowskiej skupiają się one w dnach dolin rzecznych i rowów tektonicznych, 
rozdzielających zręby tektoniczne na stromościenne, izolowane pagóry. W dolinie
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Łużnika wydmy zostały usypane na podłożu piasku deluwialnego i wodnolodowcowe- 
go ze zlodowacenia Odry (wydma 1 i 25 w Byczynie Jeziorkach), w dolinie Wisły -  na 
powierzchniach różnowiekowych teras rzecznych, zbudowanych z utworów wodno- 
Iowcowych zlodowacenia Sanu (wydma 34 w Kamieniu), Odry (wydma 35 
w Kamieniu i 39 w Rącznej) i rzecznych ze zlodowacenia Odry (wydma 36 w Rusoci- 
cach) i Vistulianu (wydma 32 w Kwaczale, 37 w Przegini oraz 6 i 38 w Czernichowie). 
W rozszerzeniach Rowu Krzeszowickiego wydmy związane są z piaskiem wodnolo- 
dowcowym ze zlodowacenia Odry (wydma 5 w Rudnie) i morenowym zlodowacenia 
Sanu (wydma 33 w Tenczynku).

W północnej części Wyżyny Śląsko-Krakowskiej wydmy zostały usypane na rozle
głych piaszczysto-żwirowych powierzchniach akumulacji wodnolodowcowej ze zlo
dowacenia Odry (Gilewska 1972, Różycki 1972), wyścielających 10-40 m miąższości 
warstwą dna doliny Jawornika (wydma 26 w Biskupim Borze) i Koziego Brodu (wy
dma 29 w Myślachowicach, 27 w Czyżówce oraz 2 i 28 w Płokach) w Kotlinie Bisku
piego Boru, na przedpolu środkowotriasowego progu strukturalnego.

W omawianej części Wyżyny Miechowskiej i Niecki Nidziańskiej większość wydm 
skupia się w dnach szerokich, głębokich (70-85 m) dolin rzecznych. Występują one na 
powierzchni teras vistuliańskich: w dolinie Wisły (wydma 68 w Solcu) i Wschodniej 
(wydma 21 w Bosowicach). W dolinie Białej Nidy zwydmione zostały poziomy aku
mulacji wodnolodowcowej (Hakenberg, Lindner 1971) ze zlodowacenia Odry (wydma 
70 w Miąsowej) i Sanu (wydmy 23 w Zawodziu oraz 24 i 71 w Nagłowicach). Miąż
szość utworów piaszczystych w podłożu wydm wynosi 2-20 m (Flis 1956, Radłowska 
1966). Wydmy zostały również usypane na podłożu miąższych 20—40 m osadów wod- 
nolodowcowych ze zlodowacenia Odry (Gilewska 1972, Różycki 1972), tworzących 
obecnie działy wodne Mierzawy-Nidy (wydmy 72 i 73 w Nagłowicach) i Nidy-Sanicy 
(wydma 69 w Busku). Wydmy w obszarach międzydolinnych powstały na podłożu 
piasku morenowego (Radłowska 1966, Hakenberg, Lindner 1971) ze zlodowacenia 
Sanu i Odry (wydmy 22 w Suliszowie i 20 w Kopałówce), tworzącego pokrywy 10 m 
miąższości, a na zboczach doliny Wisły -  na pokrywie piasku deluwialnego (wydmy 
19 i 67 w Zdzieciach Starych).

Rzeźba wyżynna, ze względu na zróżnicowane ukształtowanie i osłonięcie obsza
rów piaszczystych od wiatru, stwarzała mniej korzystne warunki dla swobodnego roz
woju wydm. Stąd też wiele tych form jest wymuszonych rzeźbą terenu.

Ryc. 2. Mapa głównych elementów rzeźby obszaru badań wg Przeglądowej mapy geomorfologicznej 
Polski 1: 500 000, L. Starkel (red.), wyd. IGiZP PAN, zmienione: 1 -  granica obszaru badań, 2 -  wzniesie
nia wyżynne, lokalnie z  pokrywą piasku i żwirów morenowych ze zlodowacenia Sanu i Odry, 3 -  stoki 
progów tektonicznych, 4 -  stoki progów strukturalnych, 5 -  wysoczyzny Kotlin Podkarpackich, lokalnie 
z płatami piasku i żwirów morenowych ze zlodowacenia Sanu, 6 -  poziomy akumulacji piasku i żwirów 
wodnolodowcowych ze zlodowacenia Sanu i Odry, 7 -  piaszczysto-żwirowe powierzchnie warciańskich 
i vistuliańskich teras rzecznych i stożków napływowych, 8 -  powierzchnie holoceńskich teras rzecznych 
i stożków napływowych, zbudowanych z piasku, żwirów, mułku i mad, 9 -  koryta rzeczne





II. ANALIZA MORFOLOGII WYBRANYCH WYDM 
ORAZ CECH STRUKTURALNO-TEKSTURALNYCH 
BUDUJĄCEGO JE PIASKU

1. Wydma w Byczynie Jeziorkach

Analizowana forma jest jedną z wydm usypanych w pobliżu wschodnich i północ
no-wschodnich podnóży Garbu Jaworznickiego, okrytych piaskiem deluwialnym 
(ryc. 3). Od północnego wschodu wydmy ograniczone są podmokłą równiną denuda- 
cyjną (Gilewska 1972), zbudowaną z piasku wodnolodowcowego, wyścielającego dno 
Niecki Wilkoszyńskiej.

Wydma jest prostolinijnym walem o osi przebiegającej z północnego zachodu na 
południowy wschód, cechującym się asymetrią nachyleń stoków: 10° SW i 16° NE. 
Długość formy wynosi 1 km, szerokość zmienia się od 300 m na północnym zachodzie 
do 175 m w części południowo-wschodniej. Grzbiet jest niewyrównany, z deniwela
cjami rzędu 2,5 m. Największą wysokość 10 m osiąga wydma w swoim środkowym 
odcinku, zamykającym wylot bocznej doliny, uchodzącej z południowego zachodu. 
W obrębie piaskowni, zlokalizowanej w tej właśnie części wydmy (ryc. 4A), odsłania 
się jej budowa w przekroju poprzecznym i podłużnym.

Jedynie w samym południowo-wschodnim końcu piaskowni, na przestrzeni około 
10 m odsłania się struktura typowa dla wydm wałowych podłużnych, z dwiema seriami 
piasku o podobnych upadach: 8-18° WNW w obrębie stoku południowo-zachodniego 
i NNW w obrębie stoku północno-wschodniego. W pozostałej części odsłonięcia bu
dowa wydmy jest bardziej skomplikowana. Wzdłuż całej płaszczyzny przekroju po
przecznego (ryc. 4B) można prześledzić powtarzające się w profilu pionowym, w od
stępach kilkunasto-, kilkudziesięciocentymetrowych, dwa zespoły lamin, zapadających 
pod różnymi kątami (ryc. 4C). Na północno-wschodnim stoku warstwy gęsto upako
wanego piasku o miąższości 10-20 cm i zmiennych upadach 8-15° NW przewarstwo- 
wane są nieco cieńszymi (5-15 cm miąższości) zestawami luźnego, równolegle lami
nowanego piasku, zapadającego pod kątami 28-34° NE (fot. 1). Te ostatnie ograniczo
ne są w przekroju poprzecznym wydmy płaskimi powierzchniami granicznymi. Dolne 
powierzchnie, nachylone zgodnie z upadem lamin niżej leżącego piasku, rozdzielają 
serie utworów związanych z różnym rodzajem sedymentacji (Mc Kee, Weir 1953, 
Campbell 1967, Mc Kee, Douglass, Rittenhouse 1971), gdy górne, w wyższych czę
ściach stoku są typu deflacyjnego. Laminy o kształtach prostych nachylone są pod 
kątem kilkunastu stopni w stosunku do dolnej powierzchni granicznej. W płaszczyźnie
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Ryc. 3. Położenie wydmy w Byczynie Jeziorkach na tle głównych elementów rzeźby i utworów po
wierzchniowych: A -  lokalizacja obszaru badań, B -  sytuacja morfologiczno-geologiczna badanej wydmy, 
1 -  obszar badań, 2 -  wzniesienia wyżynne, 3 -  wierzchołki, 4 -  fragmenty powierzchni zrównania o zało
żeniach paleogeńskich z wychodniami skał karbońskich i triasowych, 5 -  pagóry ostańcowe i twardzielco- 
we, 6 -  stoki z  wychodniami skał karbońskich i triasowych, 7 -  równiny akumulacji piasku i gliny delu- 
wiałnej, 8 -  doliny nieckowate, 9 -  równiny akumulacji piasku i żwirów wodnolodowcowych ze zlodowa
cenia Odry, 10 -  powierzchnie teras rzecznych i stożków napływowych ze zlodowacenia Odry, zbudowa
nych z  piasku i żwirów, 11 -  powierzchnie vistuliańskich teras rzecznych i stożków napływowych, zbudo
wanych z piasku i żwirów, 12 -  powierzchnie holoceńskich teras rzecznych, zbudowanych z mułku, piasku 
i żwirów, 13 -  koryta rzeczne, 14 -  wydmy, 15 -  badana wydma

Ryc. 4. Morfologia i struktura wydmy w Byczynie Jeziorkach: A -  plan wydmy, B -  przekrój po
przeczny przez środkową część wydmy, C -  diagramy średnich wartości biegu i upadu lamin w strukturach 
doprądowych i zaprądowych obu stoków (długością strzałek oznaczono wielkość upadu wg załączonej 
skali), 1 -  poziomice co 2,5 m, linia ograniczająca formę odpowiada jej podstawie (stan przed powstaniem 
piaskowni), 2 -  ściany piaskowni, 3 -  linia przedstawionego przekroju, 4 -  płaszczyzna strukturalnej osi 
wydmy, 5 -  piasek bezstrukturalny, 6 -  piasek warstwowany, 7 -  profile pomiaru biegu i upadu lamin 
przedstawionych na diagramach oraz profile poboru prób piasku do analiz uziarnienia i obtoczenia
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horyzontalnej i wzdłuż osi podłużnej wydmy zarysy lamin są wygięte. W górnej części 
stoku wklęsłą stroną zwrócone są do podnóża wydmy (ryc. 5) i w kierunku doprądo- 
wym (fot. 2), w dolnej jego części -  wypukłą (fot. 3, 4). Taki układ lamin wiązany jest 
z osuwaniem zwartych pakietów piasku, deponowanego wcześniej pod wpływem wia
tru o małych prędkościach (Gradziński i in. 1986, Roniewicz 1995) na zawietrznych 
stokach form (Sharpe 1938, Land 1964, Hoyt 1966, Mc Kee 1966, Holm 1968, Mc 
Kee, Douglass 1971, Mc Kee, Douglass, Rittenhouse 1971, Mc Kee, Bigarella 1972, 
Hunter 1977, Borówka 1979).

W przedłużeniu zestawów lamin o dużych kątach upadu, na przeciwległym stoku 
znajdują się powierzchnie dyskordancji lub zestawy słabo nachylonych lamin (5-9° 
SW), ścinające w wyższych częściach stoku laminy o większych (10-14° NW) kątach 
upadu (fot. 5). Same natomiast są często ścięte w dolnych częściach stoku i nadbudo
wane nadległymi warstwami piasku, odpowiadającymi nachylonym pod niewielkim 
kątem laminom na stoku północno-wschodnim. Powierzchnie graniczne typu deflacyj- 
nego, rozdzielające wymienione serie piasku, są zapisem zmian kierunków i prędkości 
wiatru (Brookfield 1977, Hunter 1977).

Wszystkie wyróżnione serie piasku wydmowego mieszczą się w klasie piasku śred- 
nioziarnistego, umiarkowanie wysortowanego, choć są zróżnicowane pod względem 
rozmiarów frakcji podstawowej i średniej średnicy ziam (ryc. 6). Grubszą frakcją pod
stawową 0,75-0,5 mm (30,6% wagowych całego materiału) cechuje się piasek stoku 
południowo-zachodniego (32 próby). Na stoku północno-wschodnim (33 próby) rów
norzędny z nią udział (25,2%) ma piasek o średnicy 0,5-0,353 mm (26,5%). Najmniej
szą średnią średnicą ziarn Mz = 0,25 mm (0,22-0,29 mm) cechuje się piasek redepozy- 
cji grawitacyjnej na stoku północno-wschodnim, największą Mz = 0,42 mm (0,41-0,47 
mm) piasek o małych kątach upadu, leżący na stoku południowo-zachodnim. Pośrednie 
wartości Mz = 0,33-0,34 mm (0,21-0,46 mm), notowane na obu stokach w obrębie 
warstw o średnich nachyleniach, są najbardziej zbliżone do tych, jakimi cechuje się 
piasek zarówno deluwialny Mz = 0,30 mm (0,27-0,33 mm), jak i wodnolodowcowy 
Mz = 0,34 mm (0,23-0,55 mm). Prędkość wiatru inicjującego transport (Nowaczyk 
1986) głównej masy piasku wynosiła więc 6,5 m/s, a w przypadku ziam największych 
7,5 m/s. Wszystkie serie piasku wydmowego niezależnie od różnic uziamienia mają 
podobne wysortowanie 5 = 0,64-0,72 (0,44-0,90), o wartościach średnich zbliżonych 
do tych, jakimi charakteryzuje się piasek podłoża 5 = 0,68-0,75 (0,56-1,36). Wzrost 
stopnia wysortowania wraz ze zmniejszaniem średniej średnicy ziam wskazuje na dużą 
zmienność siły transportowej wiatru.

Również stopniem obtoczenia większość piasku wydmowego nie różni się od pia
sku podłoża. Jeden i drugi nosi wyraźne ślady obróbki i cechuje się dominacją ziam 
półgraniastych, przy przewadze ziam obtoczonych nad graniastymi. Wartości Wo wzra
stają średnio od 1285 i 1325 (1191-1399) w piasku deluwialnym i wodnolodowcowym 
do 1320 i 1346 (1144-1483) w piasku wydmowym o średnich i dużych kątach upadu. 
Liczba ziam obtoczonych y wzrasta odpowiednio od 28,8 i 30,6% (26,0-41,0%) do 
32,8 i 36,1% (22,0-45,5%). Jedynie piasek o małych kątach upadu na stoku południo
wo-zachodnim ma podwyższony Wo = 1444 (1380-1501) i większą zawartość ziam 
obtoczonych 41,68% (35,5-45,5%). Podobieństwo większości piasku wydmowego do 
materiału wyjściowego pod względem cech granulometrycznych świadczy o jego krót
kim transporcie eolicznym (Mycielska-Dowgiałło 1992, 1993).



Fot. 1. Warstwowanie piasku 
w przekroju poprzecznym północno- 
wschodniego stoku wydmy w Byczynie 
Jeziorkach. Widoczne naprzemianległe 
zestawy lamin przekątnie warstwowa
nych o różnym nachyleniu: A -  zesta
wy równoległych lamin, tangencjalnie 
wygiętych, utworzone w wyniku gra
witacyjnego osuwania piasku w warun
kach zaprądowych, widziane w prze
kroju równoległym do kierunku prze
mieszczania materiału. Ich dolny kon
takt z niżej leżącymi zestawami jest 
sedymentacyjny, w stropie laminy są 
ścięte, B -  zestawy lamin o mniejszym 
nachyleniu, należące do struktur doprą- 
dowych, powstałe w wyniku akrecji, 
o miejscami klinowym warstwowaniu, 
widziane w przekroju skośnym do 
przeważającego kierunku wiatru

Fot. 2. Rynnowe warstwowanie piasku w strukturach zaprądowych gómej części północno- 
wschodniego stoku wydmy w Byczynie Jeziorkach, widziane w płaszczyźnie horyzontalnej. Tworzą je 
łukowo wygięte laminy piasku, wypełniającego rynny osuwiskowe, stroną otwartą (w gómą stronę fotogra
f i i )  zwrócone w kierunku przemieszczania materiału



Fot. 3. Rynnowe warstwowanie piasku 
w strukturach zaprądowych dolnej części 
północno-wschodniego stoku wydmy w 
Byczynie Jeziorkach, w przekroju po
przecznym do kierunku przemieszczania 
materiału. Tworząje soczewkowate zespoły 
lamin, rejestrujące kolejne etapy depozycji 
stożków osuwiskowych. Zestawy wypukłą 
stroną zwrócone są ku stropowi wydmy 
i ograniczone powierzchniami typu sedy
mentacyjnego

Fot. 4. Rynnowe warstwowanie pia
sku w strukturach zaprądowych dolnej 
części północno-wschodniego stoku 
wydmy w Byczynie Jeziorkach, widziane 
w płaszczyźnie horyzontalnej. Tworząje  
(z prawej strony fotografii) zespoły na
kładających się na siebie, łukowo wygię
tych lamin, znaczące kolejne etapy depo
zycji osuwającego się piasku, stroną 
otwartą (w prawo) zwrócone w  kierunku 
dostawy materiału



Fol. 5. Przekątne warstwowanie piasku 
w przekroju poprzecznym południowo- 
zachodniego stoku wydmy w Byczynie Je
ziorkach. Struktury doprądowe o zmiennych 
kierunkach upadu, z licznymi powierzchniami 
ścięć, związanymi ze zmianami przeważają
cego kierunku wiatru o 90: A -  seria piasku o 
poziomej laminacji, zaburzonej mikroforma- 
mi zagłębień deflacyjnych, odsłonięta 
w przekroju prostopadłym do kierunku mo
delującego wiatru, B -  seria piasku, zapadają
cego zgodnie z nachyleniem stoku, odsłonięta 
w przekroju równoległym do przeważającego 
kierunku wiatru

Cechy warstwowania piasku wskazują, że zespoły lamin nachylonych pod dużym 
kątem na północno-wschodnim stoku wydmy reprezentują struktury zaprądowe, 
a wszystkie pozostałe zespoły lamin o niewielkich upadach -  doprądowe. Cykliczną 
zmienność typu warstwowania, zaznaczającą się wyraźnie tylko w obrębie jednego 
stoku, w całym jego profilu pionowym, można zatem interpretować jako następstwo 
okresowo zmieniających się dwóch, poprzecznych w stosunku do siebie kierunków 
wiatru: jednego zgodnego z przebiegiem Niecki Wilkoszyńskiej, a drugiego nawiązu
jącego do osi doliny bocznej. Z silniejszym lub dłużej działającym wiatrem północno- 
zachodnim związana była depozycja głównej masy piasku, wraz z nadaniem jej 
kształtu wału podłużnego o charakterystycznym dla tego typu form klinowym war
stwowaniu, zachowanym w niezmienionej postaci w południowo-wschodniej części 
badanej wydmy i w wydmach sąsiednich.

Wiatr z kierunku południowo-zachodniego, o małej prędkości -  sądząc po niewiel
kiej miąższości osadzonego piasku i typie sedymentacji, odbywającej się głównie po
przez osuwanie materiału po stoku zawietrznym -  miał jednak znaczący udział w for
mowaniu środkowej części wydmy. Pod jego wpływem wydma okresowo wykazywała 
tendencję do przekształcania się w asymetryczną formę poprzeczną. Odbywało się to 
poprzez spłaszczanie i wydłużanie stoku południowo-zachodniego, nadsypywanego 
w dolnej części, a ścinanego w partii kulminacyjnej wraz z równoczesnym zwiększa
niem stromości stoku północno-wschodniego, nadbudowywanego w części przy- 
grzbietowej. Płaszczyzna strukturalnej osi formy w tych fazach nie wykazywała wy
raźnego wzrostu nachylenia w stronę zawietrzną, co świadczy o niewielkiej ilości pia-
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sku, przesypywanego poza kulminację wydmy, a więc o malej aktywności wiatru 
(Urbaniak 1967). W tworzeniu struktur wału poprzecznego obok materiału podłoża 
brał zapewne udział zdeponowany wcześniej piasek wydmowy. Wielokrotne przeno
szenie piasku w obrębie stoku południowo-zachodniego, wystawionego na działalność 
wiatru, spowodowało wzrost jego obtoczenia i średnicy. Równoczesne, wyraźne 
zmniejszenie średnicy frakcji piasku w strukturach zaprądowych stoku północno- 
wschodniego można wyjaśnić niewielkimi prędkościami wiatru, zdolnego do przeno
szenia poza grzbiet wydmy jedynie cząstek drobniejszych. Na nieduże prędkości wia
tru wskazuje również typ sedymentacji na stoku północno-wschodnim. Zmiany kierun
ku wiatru na północno-zachodni każdorazowo przywracały wydmie formę symetrycz
nego wału, poprzez ścinanie górnej części poprzednio uformowanego stoku zawietrz
nego a nadbudowę jego części dolnej. Nie zdołały jednak całkowicie zatrzeć śladów 
działalności wiatru południowo-zachodniego.

W ten sposób pod wpływem okresowo zmieniających się kierunków wiatru uwa
runkowanych przebiegiem dolin powstała forma wałowa, cechująca się asymetrią na
chyleń stoków i złożoną budową. Wydma w ciągu całego swojego rozwoju prawie nie 
zmieniała miejsca położenia, zmieniał się tylko jej typ, z wału podłużnego na po
przeczny i odwrotnie. Małą mobilność formy potwierdza podobieństwo cech tekstural- 
nych piasku wydmowego z piaskiem podłoża.

2. Wydma koło Płok

Dolina Koziego Brodu, w górnym odcinku przebiegająca między wzniesieniami 
Pagórów Myślachowickich, rozcina zwydmioną, piaszczysto-żwirową równinę aku
mulacji rzecznej z okresu zlodowacenia Odry (Gilewska 1972). Niewielkie wydmy 
o kształtach prostolinijnych i łukowych koncentrują się głównie u podnóży wzniesień 
oraz wzdłuż koryta rzecznego (ryc. 7).

Podczas budowy basenu kąpielowego na Kozim Brodzie około 1 km na zachód od 
Płok rozkopano kilka położonych w jego pobliżu wydm. Strukturę jednej z nich, obec
nie całkowicie już zniwelowanej, opisano poniżej. Wydma ta została usypana w połu
dnikowym odcinku doliny Koziego Brodu, na jego zachodnim brzegu. Była formą 
małą, o wysokości 3,5 m i kształcie lekko wygiętego łuku (ryc. 8A). Szeroko rozwarte 
(160 m), wyciągnięte ku północnemu zachodowi i południowemu zachodowi, krótkie 
(60-75 m długości) ramiona łączyła długa, spłaszczona w planie część czołowa, przy
legająca do niżej położonej terasy holoceńskiej. Od strony obniżenia deflacyjnego 
wydma wznosiła się łagodnymi stokami (12° SW-NW), gdy przeciwległe opadały 
stromo, pod kątami 23-28° NE-SE.

Przypowierzchniowa, 0,5-metrowej miąższości seria piasku zachodniego stoku 
czołowej części wydmy cechowała się warstwowaniem przekątnym klinowym 
(ryc. 8B). Laminy o formach tangencjalnie wygiętych w przekroju podłużnym 
i w płaszczyźnie horyzontalnej przyjmowały kształty proste. Kąty i kierunki ich upadu 
były zmienne i wynosiły 8-14° WNW-W. Zestawy lamin o miąższości 5-20 cm ogra
niczały z obu stron płaskie, zbieżne powierzchnie graniczne, ścinające piasek pod ką
tami 3-6°. Warstwowanie takie powstaje w wyniku akrecji i jest charakterystyczne dla
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depozycji na stoku dowietrznym (Bagnold 1941, Land 1964, Mc Kee, Tibbits 1964, 
Yallon 1967, Holm 1968, Muller 1972, Goldsmith 1973, Hunter 1977), w warunkach 
niewielkiej dostawy materiału i powolnego tempa jego osadzania (Hunter 1977, Gra- 
dziński i in. 1986).

Opisane osady leżały niezgodnie na płasko ściętej serii piasku budującego pozostałą 
czołową część wydmy i jej ramiona. Cechowały się one warstwowaniem przekątnym 
i rynnowym. W tym drugim przypadku, w przekroju poprzecznym wydmy, równoległe 
do siebie laminy o kształtach prostych lub tangencjalnie wygiętych cechowały się znacz
nym zasięgiem lateralnym i dużymi kątami upadu: 28-33° E (fot. 6). Ograniczone były 
płaskimi powierzchniami o mniejszym nachyleniu 18-22°. W przekroju podłużnym po
wierzchnie graniczne zestawów lamin przyjmowały formy łuków, w wyższych partiach 
wydmy wklęsłych (por. ryc. 5), wzajemnie ścinających się, w dolnych częściach wypu
kłych (por. fot. 3). W płaszczyźnie horyzontalnej laminy miały kształty soczewkowate, 
w stropie -  stroną otwartą zwrócone w kierunku zaprądowym (por. fot. 2), a w spągu -  
doprądowym (por. fot. 4). Laminacja w ich obrębie była niesymetryczna. Przedstawiony 
typ warstwowania odzwierciedla przebieg form rynien i stożków osuwiskowych, two
rzonych na stromych stokach zawietrznych (Mc Kee 1966, Sharp 1966, Hunter 1977, 
Borówka 1979) przy małych prędkościach wiatru (Gradziński i in. 1986). Występowanie 
w całym przekroju poprzecznym wydmy prawie wyłącznie struktury zaprądowej świad
czy o tym, że była ona formą przemieszczoną na odległość równą co najmniej szerokości 
swojej pierwotnej podstawy (Stankowski 1962a).

Fot. 6. Przekątne warstwowanie piasku w przekroju poprzecznym wschodniego stoku czołowej częici 
wydmy koło Płok. Zestawy stromo zapadających, prostolinijnych lamin o dużym zasięgu lateralnym, utwo
rzone w wyniku grawitacyjnego osuwania piasku, charakterystyczne dla struktur zaprądowych, odsłonięte 
w przekroju równoległym do kierunku przemieszczania materiału
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Ryc. 8. Morfologia i struktura wydmy koło Płok: A -  plan wydmy, B -  przekrój poprzeczny przez 
czoło wydmy, C -  diagramy średnich wartości biegu i upadu lamin w strukturach zaprądowych stoku za
wietrznego (długością strzałek oznaczono wielkość upadu według załączonej skali), 1 -  poziomice co 
2,5 m, linia ograniczająca formę odpowiada jej podstawie (stan przed powstaniem piaskowni), 2 -  linia 
przedstawionego przekroju, 3 -  płaszczyzna strukturalnej osi wydmy, 4 -  piasek warstwowany, 5 -  profile 
pomiaru biegu i upadu lamin przedstawionych na diagramach, 6 -  profile poboru prób piasku do analiz 
uziarnienia i obtoczenia
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Zmiany biegu warstw między spągiem a stropem serii piasku stoku zawietrznego 
notowane poza strefą osiową wydmy świadczą o transformacji kształtu formy w czasie 
jej rozwoju (Glennie 1970, Rotnicki 1970, Borówka 1975, 1980). Zmiany te były ukie
runkowane. W obrębie północnego ramienia bieg warstw zmieniał się z WNW-ESE na 
NW-SE (ryc. 8C), a w obrębie ramienia południowego z WSW-ENE na SW-NE. Stop
niowo zbliżał się więc do południkowego kierunku biegu warstw w obrębie czoła. 
Oznaczało to stopniowe zmniejszanie się krzywizny osi wydmowej.

Cechy teksturalne piasku są zróżnicowane w profilach pionowych (ryc. 9). Piasek 
reprezentujący struktury zaprądowe w profilach po obu stronach wydmy (36 prób) 
charakteryzował się podobną frakcją podstawową 0,5-0,353 mm (28,4%) i 0,75-0,5 
mm (24,5%), średnią średnicą ziarn Mz = 0,32 mm (0,28-0,35 mm) i umiarkowanym 
wysortowaniem 8 = 0,67 (0,58-0,78). Nosił on wyraźne ślady obróbki Wo = 1409 
(1324-1501), zawierając w swoim składzie 38,6% (31,0-45,5%) ziarn obtoczo
nych (y).

Piasek nadległy o miąższości 0,5-0,75 cm był słabiej obtoczony i zróżnicowany 
pod względem uziamienia w profilu poprzecznym wydmy. W obrębie struktur doprą- 
dowych stoku dowietrznego (24 próby) był to materiał grubszy o frakcji dominującej 
0,75-0,5 mm (35,4%) i Mz = 0,35 mm (0,34-0,35 mm) oraz gorzej wysortowany 
8 = 0,76 (0,70-0,79). Jego obtoczenie charakteryzuje wartość wskaźnika obróbki 
Wo= 1287 (1279-1292) i zawartość ziarn obtoczonych y = 31,0% (30,0-32,0%). 
W strukturach zaprądowych stoku zawietrznego średnica frakcji podstawowej piasku 
zmniejszała się do 0,2-0,12 mm (35,5%), Mz do 0,22 mm (0,22-0,24 mm), a wysorto- 
wanie wzrastało do <5 = 0,56 (0,44-0,63). Stopień obtoczenia pozostawał na podobnym 
poziomie Wo ~ 1235 (1216-1247), udział ziarn obtoczonych (y) wynosił 28,8% 
(26,0-30,5%).

Piasek terasowy (12 prób) cechuje się średnią średnicą ziarn, wynoszącą 0,29 mm 
(0,23-0,34 mm), 8 = 0,66 (0,56-0,80), Wo ~ 1242 (1144-1319) i zawartością ziam 
obtoczonych y = 26,7% (22,0-32,5%). Najbardziej zbliżony do niego pod względem 
stopnia obróbki ziam jest piasek górnej części stoku zawietrznego wydmy. Lepsze 
obtoczenie piasku budującego strukturę wydmy ruchomej od piasku w jej stropie wiąże 
się z jego dłuższym, wielokrotnym przemieszczaniem (Rotnicki 1970, Nowaczyk 
1986, Mycielska-Dowgiałło 1992, 1993 i in.). Dowodem krótkiego dystansu transportu 
eolicznego górnej serii piasku przy małej dostawie materiału z zewnątrz są zmiany 
jego uziamienia w profilu poprzecznym wydmy (Stankowski 1959, Mycielska- 
Dowgiałło 1992). Prędkości wiatru inicjującego transport (Nowaczyk 1986) wszyst
kich serii piasku budującego wydmę były podobne i wynosiły około 7 m/s.

Wydma tworzyła się w dwóch etapach, podczas jednej fazy wydmotwórczej pod 
wpływem wiatru zachodniego. Silne zredukowanie struktur doprądowych stoku do
wietrznego czoła wydmy i pochylenie płaszczyzny jej osi strukturalnej w stronę za
wietrzną świadczy, że była ona formą przemieszczoną na znaczną odległość (Stankow
ski 1961, Urbaniak 1967). Również dobre obtoczenie ziam piasku w strukturach za
prądowych świadczy o jego wielokrotnym przemieszczaniu. W czasie wędrówki wy
dmy jej pierwotne warstwowanie uległo zniszczeniu wskutek przesypywania piasku. 
Zachowany zapis strukturalny odnosi się więc do końcowego etapu rozwoju formy. Na 
podstawie kierunku zmian biegu warstw w profilach pionowych stoku zawietrznego 
można stwierdzić, że w fazie poprzedzającej utrwalenie wydma miała bardziej zakrzy
wioną oś morfologiczną niż w formie końcowej. Tendencja do zmniejszania krzywizny
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osi wydmowej wystąpiła zapewne po dotarciu jej części czołowej do terasy holoceń- 
skiej. Wzrost wilgotności podłoża wpłynął na zwolnienie ruchu czoła. Odśrodkowy 
ruch ramion odbywający się w bardziej sprzyjających warunkach, na suchej po
wierzchni, trwał dłużej. Przy unieruchomionym czole prowadził on do wyprostowywa
nia wydmy poprzez wzrost rozwartości i skracanie ramion, kosztem, których wydłu
żała się część czołowa. Omawiana wydma jest więc przykładem formy łukowej, 
w której nieznaczne wygięcie osi morfologicznej jest cechą wtórną, wymuszoną wa
runkami wilgotnościowymi podłoża.

3. Wydma w Ziajkach

Omawiana forma należy do zespołu wydm położonych w Kotlinie Oświęcimskiej 
u ujścia Chechła (ryc. 10). Zostały one usypane z piasku dwu teras: rzecznej vistuliań- 
skiej i sandrowej odrzańskiej (Klimek 1972), wyścielających dno doliny Wisły. Duża, 
powyżej 20 m miąższość (Kotlicka 1969) utworów piaszczysto-żwirowych w ich obrę
bie nie miała większego znaczenia dla procesów wydmotwórczych, ze względu na 
płytkie rozcięcie powierzchni (obecna wysokość teras wynosi 5 i 10-12 m), związane 
z ruchami wginającymi podłoża (Kowalczyk 1964) i zmianą kierunku odwodnienia 
podczas zlodowacenia Odry (Klimek 1972). Z powierzchni terasowych wydmy wkra
czają na południowy skłon zrębu tektonicznego Żarek, zbudowanego ze skał karboń- 
skich i triasowych okrytych iłem mioceńskim (Wilk 1958).

Analizowana wydma położona jest w odległości 250 m na północ od miejscowości 
Ziajki, przy drodze do Żarek. Rozciąga się ona prostolinijnie z zachodnio- 
południowego zachodu na wschodnio-północny wschód na długości 1 km, przechodząc 
z niższego na wyższy poziom terasowy. Jej szerokość wzrasta z południowego zacho
du ku północnemu wschodowi od 50 do 250 m (ryc. 11 A). W kulminacji położonej 
w szerszym odcinku, wydma osiąga 7,5 m wysokości. Stoki wydmy cechują się zbli
żonymi do siebie nachyleniami: 14° NNW i 17° SSE.

Dzięki eksploatacji piasku, postępującej od północno-wschodniego końca wydmy, 
obydwa jej stoki są odsłonięte na ponad połowie swej długości. Ponadto w rozcięciu 
drogowym można obserwować przekrój poprzeczny przez środkową część wydmy 
(ryc. 11 A). Cała forma zbudowana jest z piasku o warstwowaniu przekątnym i klino
wym (ryc. 11B, fot. 7). W przekrojach: poprzecznym i podłużnym wydmy zespoły 
skośnych lamin o kształtach prostych są ograniczone ścinającymi je, płaskimi, zbież
nymi powierzchniami granicznymi. Powierzchnie te są typu deflacyjnego. Związane są

Ryc. 10. Położenie wydmy w Ziajkach na tle głównych elementów rzeźby i utworów powierzchnio
wych: A -  lokalizacja obszaru badań, B -  sytuacja morfologiczno-geologiczna badanej wydmy, 1 -  obszar 
badań, 2 -  wzniesienia wyżynne, 3 -  spłaszczenia erozyjno-denudacyjne z wychodniami iłu mioceńskiego, 
4 -  pagóry ostańcowe, 5 -  stoki z pokrywami piasku i gliny deluwialnej, 6 -  doliny nieckowate, 7 -  równi
ny akumulacji piasku i żwirów wodnolodowcowych ze zlodowacenia Odry, 8 -  powierzchnie teras rzecz
nych i stożków napływowych ze zlodowacenia Odry, zbudowanych z piasku i żwirów, 9 -  powierzchnie 
vistuliańskich teras rzecznych i stożków napływowych, zbudowanych z piasku i żwirów, 10 -  powierzchnie 
holoceńskich teras rzecznych i stożków napływowych, zbudowanych z piasku, żwirów, mułku i mad, 
11 -  koryta rzeczne, 12 -  stawy, 13 -  wydmy, 14 -  badana wydma
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ze zmianami kierunków i prędkości wiatru (Mc Kee 1966, Brookfield 1977, Hunter 
1977). W płaszczyźnie horyzontalnej laminy są lekko wygięte i często stroną wypukłą 
zwrócone w kierunku dowietrznym. Nachylenia lamin są zmienne (6-13°). Większość 
z nich zapada w kierunku W -  w obrębie stoku północno-zachodniego i SW -  w obrę
bie stoku południowo-wschodniego. Przedstawiony typ warstwowania powstaje na 
stokach dowietrznych, w wyniku akrecji (Bagnold 1941, Land 1964, Mc Kee, Tibbits 
1964, Yallon 1967, Holm 1968, Muller 1972, Goldsmith 1973, Hunter 1977) i wę
drówki riplemarków (Allen 1963, Mc Kee 1966, Yallon 1967, Muller 1968, Hunter 
1977, Borówka 1979). W miarę przesuwania się ku północnemu wschodowi przeciętny 
kierunek zapadania piasku zmienia się na NW w obrębie stoku północno-północno- 
zachodniego, a w obrębie stoku południowo-południowo-wschodniego -  na S. Jest to 
spowodowane coraz powszechniejszym występowaniem w stropowych partiach wy
dmy innego typu warstwowania (ryc. 12, fot. 8). Tworzą go zespoły równoległych 
lamin o upadach rzędu 28-33°, nachylonych w przeciwnych kierunkach, prostopadle 
do linii grzbietowej. Są to struktury grawitacyjnego osuwania się piasku (Stankowski 
1961, Mc Kee, Tibbits 1964, Borówka 1979, Livingstone 1987). Płaszczyzna struktu
ralnej osi wydmy przebiega linią łamaną, wyrażąjąc chwiejną równowagę w dostawie 
materiału do obu stoków (Urbaniak 1967).

Piasek wydmowy obu stoków (80 prób) ma podobne cechy teksturalne (ryc. 13). 
Dominują w nim dwie frakcje: 0,75-0,5 mm (30,2%) i 0,5-0,353 mm (27,3%),

= 0,34 i 0,35 mm (0,29-0,42 mm), a wysortowanie zmienia się od umiarkowanego 
do słabego § = 0,70 i 0,78 (0,56-1,55). Ziarna noszą słabe lub wyraźne ślady obróbki: 
Wq= 1182 i 1183 (1016-1388) przy dominacji ziam półgraniastych i wyrównanym 
udziale procentowym ziam obtoczonych (y) i graniastych (a). Udział tych pierwszych 
wynosi 21,8 i 23,4% (4,0-44,0%). Materiał wydmowy jest nieco drobniejszy i lepiej 
wysortowany od piasku terasy vistulianskiej (12 prób), który cechuje się Mz = 0,40 mm 
(0,22-0,65 mm) i ó = 0,89 (0,68-1,55). Piasek rzeczny jest również słabiej obtoczony 
od wydmowego: Wo = 1059 (1006-1104), a y = 15,8% (9,0-21,0%). Różnice w ce
chach uziamienia i obtoczenia obu rodzajów utworów nie muszą wynikać z długiego 
czy wielokrotnego przemieszczania piasku w środowisku eolicznym. Lepsze wysorto
wanie zawdzięcza piasek wydmowy selektywnej deflacji pozostawiającej na miejscu 
ziarna najgrubsze, a wzrost stopnia obtoczenia -  intensywności przemieszczania (My- 
cielska-Dowgiałło 1992) lub transportowi poprzez trakcję, sprzyjającemu zaokrąglaniu 
ziam (Mc Carthy 1935, Racinowski 1964, Szczypek 1989). Transport inicjowany był 
(Nowaczyk 1986) przez wiatr o umiarkowanych prędkościach -  7 m/s.

Wydma powstała podczas jednej fazy wydmotwórczej, gdyż brak w jej strukturze 
śladów utrwalenia. Na podstawie cech morfologicznych i strukturalnych można zali
czyć ją  do wydm wałowych podłużnych (Stankowski 1961, Mc Kee, Tibbits 1964, 
Wojtanowicz 1972a, Twidale 1981). Jej rozwój zachodzący pod wpływem wiatru

Ryc. 11. Morfologia i struktura wydmy w Ziajkach: A -  plan wydmy, B -  przekrój poprzeczny przez 
środkową część wydmy, C -  diagramy wypadkowych wartości biegu i upadu lamin w strukturach doprą- 
dowych i zaprądowych obu stoków (długością strzałek oznaczono wielkość upadu według załączonej skali), 
1 -  poziomice co 2,5 m, linia ograniczająca formę odpowiada jej podstawie (stan przed powstaniem pia
skowni), 2 -  ściany piaskowni, 3 -  linia przedstawionego przekroju, 4 -  płaszczyzna strukturalnej osi wy
dmy, 5 -  piasek bezstrukturalny, 6 -  piasek warstwowany, 7 -  profile pomiaru biegu i upadu lamin przed
stawionych na diagramach, 8 -  profile poboru prób piasku do analiz uziarnienia i obtoczenia



4 5



46



47



48

Fot. 7. Warstwowanie piasku w przekroju 
poprzecznym grzbietowej części wydmy 
w Ziajkach. Widoczne dwie serie piasku, zapa
dającego pod niewielkimi kątami w przeciw
nych kierunkach, nawiązujących do ekspozycji 
stoków. Tworzą je struktury doprądowe o war
stwowaniu klinowym krzyżowym, z laminami 
o kształtach prostych i falistych, widziane 
w przekroju prostopadłym do przeważą)ącego 
kierunku wiatru

Fot. 8. Warstwowanie piasku w prze
kroju podłużnym gómej części północno 
północno-zachodniego stoku wydmy 
w Ziajkach. Widoczne trzy serie piasku 
o odmiennej strukturze: A -  słabo zazna
czające się przekątne laminy o kształtach 
prostych, odsłaniające się w przekroju 
prostopadłym do kierunku osuwania piasku, 
B -  przekątna, prosta laminacja riplemar- 
kowa, charakterystyczna dla struktur doprą- 
dowych, z  mikroformami zagłębień defla- 
cyjnych w spągu, odsłonięta w przekroju 
równoległym do przeważającego kierunku 
wiatru, C -  warstwowanie rynnowe, cha
rakterystyczne dla struktur zaprądowych, 
odsłonięte w przekroju prostopadłym do 
kierunku osuwania piasku
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południowo-zachodniego, prawdopodobnie w warunkach ograniczonej dostawy piasku 
przy niezbyt głębokim zaleganiu wód gruntowych polegał na podwyższaniu, poszerza
niu i wydłużaniu formy. Dwa pierwsze procesy, ściśle ze sobą związane, spowodowa
ne były równoczesnym nadbudowywaniem dwu przeciwległych stoków głównie 
wskutek akumulacyjnej działalności wiatru i w mniejszym stopniu grawitacyjnej rede- 
pozycji piasku. O ile ten ostatni rodzaj przemieszczania odbywał się prostopadle do 
linii grzbietowej (bimodalny kierunek upadu warstw), to dosypywany materiał był 
dostarczany z różnych kierunków. Zaznaczająca się z południowego zachodu na pół
nocny wschód zmiana kierunku usypywania piasku z podłużnego do stoków na skośny 
do nich, której towarzyszy wzrost częstości występowania struktur osuwiskowych, nie 
oznacza zmiany kierunku wiatru. Wskazuje raczej na proces wydłużania wału, wskutek 
przesypywania piasku, odbywającego się wzdłuż formy, zgodnie z kierunkiem od
działywania wiatru. Wówczas północno-wschodnia część wydmy, w której najlepiej 
zachowały się w przypowierzchniowych warstwach struktury grawitacyjne, byłaby 
strefą najsilniejszej depozycji. Piasek byłby dostarczany do niej zarówno z podnóża, 
jak i z południowo-zachodniej części formy. Ta ostatnia przy dalszym nadbudowywa
niu pełniłaby równocześnie rolę strefy tranzytowej, obejmującej coraz dłuższe odcinki 
stoków w miarę wydłużania wydmy. W ciągu całego swojego rozwoju wydma cecho
wała się prostolinijnym przebiegiem linii grzbietowej, na co wskazują wypadkowe 
biegów warstw, pomierzonych w profilach pionowych obu stoków (ryc. 11C).

4. Wydma kolo Rozkochowa

W zachodniej części Kotliny Oświęcimskiej lewobrzeżne dopływy Wisły rozcięły 
poziomy jej plejstoceńskich teras na małe fragmenty. Na jednym z nich, rozciągającym 
się na wschód od Płazianki, znajduje się omawiana wydma (ryc. 14). Położona jest na 
zachód od szosy Kwaczała-Rozkochów, w lesie za miejscowością Piasek. Wznosi się 
we wschodniej, brzeżnej części terasy vistuliańskiej (Klimek 1972), bezpośrednio nad 
korytem rzecznym. Płytkie zaleganie iłu mioceńskiego (Zaręczny 1894) warunkuje 
podmokłość obszaru. Wody gruntowe ukazują się na powierzchni, w dołach poeksplo
atacyjnych, zlokalizowanych w obrębie wydmy.

W planie wydma ma kształt dwu, połączonych wspólnym ramieniem łuków (ryc. 
15A). Długa (300 m), lekko spłaszczona część czołowa zachowała słabe wygięcia ku 
wschodnio-południowemu wschodowi w odcinkach położonych między ramionami. 
Północne i południowe ramiona, skierowane na północno-północny zachód i połu
dniowy zachód, mają podobną długość 250-300 m. Ramię środkowe wyciągnięte na 
zachód jest znacznie dłuższe (500 m). Czoło wydmy i zewnętrzne ramiona reprezen
tują typ asymetrii nachyleń stoków właściwy formom łukowym, z łagodniejszymi (10- 
12°) stokami dowietrznymi, a stromymi (20-24°) -  zawietrznymi. Ramię środkowe ma 
stoki o podobnym do siebie (12-14°) nachyleniu. Jest ono jednak szersze (120 m) 
i wyższe od pozostałych ramion. Wysokością (3 m) dorównuje południowemu odcin
kowi czoła. Północna część czoła podnosi się do 5 m.
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Liczne wyrobiska (ryc. 15A) umożliwiają wgląd w budowę zarówno części czoło
wej, jak i ramion. Czoło i zewnętrzne ramiona wydmy w badanych odcinkach zbudo
wane są prawie w całości z jednej serii piasku przekątnie i rynnowo warstwowanego. 
W przekroju poprzecznym formy laminy mają dużą długość, równoległy do siebie 
przebieg, kształty proste, zakrzywiające się tangencjalnie przy kontakcie z powierzch
nią depozycji i nachylenia 30-34°. Kierunki ich zapadania są koncentrycznie rozbież
ne, zgodnie z wygięciem formy. Laminy tworzą zespoły o dużej (do 50 cm) miąższo
ści, zmniejszającej się ku stropowi wydmy. Zespoły kontaktują się ze sobą wzdłuż 
prostych, nachylonych pod kątami 20-26° powierzchni, ścinających niżej leżące lami
ny. W pozostałych przekrojach widoczny jest miejscami rynnowy typ warstwowania. 
Zespoły lamin tworzą wówczas soczewkowate skupienia ograniczone od dołu i strony 
doprądowej wklęsłymi, deflacyjnymi w stropie (por. fot. 2, ryc. 5), a w spągu -  wypu
kłymi (por. fot. 3, 4), nie deflacyjnymi powierzchniami granicznymi. Laminy są 
względem nich ułożone asymetrycznie. Jest to typ warstwowania tworzącego się 
w wyniku osuwania piasku, nagromadzonego przez wiatr o małej prędkości (Gradziń- 
ski i in. 1986) w górnej części stoków zawietrznych (Sharpe 1938, Mc Kee, Douglass 
1971, Mc Kee, Douglass, Rittenhouse 1971, Mc Kee, Bigarella 1972, Hunter 1977, 
Borówka 1979). Zachowanie wyłącznie takiej struktury w całym przekroju poprzecz
nym formy świadczy ojej przemieszczaniu na odległość równą co najmniej szerokości 
pierwotnej podstawy (Stankowski 1962a).

Podobnie warstwowany piasek buduje również zasadniczą część środkowego ra
mienia (ryc. 15B). Zapada on obustronnie w kierunku środka formy (fot. 9). Tam oby
dwie serie piasku zazębiają się ze sobą, wyznaczając strefę zrośnięcia dwu ramion. 
Taki kontakt warstw świadczy o równoczesnym usypywaniu piasku z dwu przeciw
nych kierunków. Wzdłuż obu stoków wspólnego ramienia i w jego profilu pionowym 
można prześledzić zmiany kierunków biegu warstw (ryc. 15C). Rejestrują one kolejne 
zmiany położenia osi morfologicznych form. Na stoku północnym zaznaczał się po
czątkowo proces odchylania ramienia na zewnątrz z położenia równoleżnikowego 
w kierunku WSW-ENE, a następnie w fazie zrastania uzyskało ono obecny przebieg 
WNW-ESE. Na stoku południowym ramię zmieniało swoje położenie z NW-SE na 
WNW-ESE.

Ryc. 14. Położenie wydmy koło Rozkochowa na tle głównych elementów rzeźby i utworów po
wierzchniowych: A -  lokalizacja obszaru badań, B -  sytuacja morfologiczno-geologiczna badanej wydmy, 
1 -  obszar badań, 2 -  wzniesienia wyżynne, 3 -  stoki, 4 -  doliny nieckowate, 5 -  poziomy akumulacji 
piasku i żwirów kemowych ze zlodowacenia Sanu, 6 -  równiny akumulacji piasku i żwirów wodnolodow- 
cowych ze zlodowacenia Odry, 7 -  powierzchnie vistuliańskich teras rzecznych i stożków napływowych, 
zbudowanych z piasku i żwirów, 8 -  powierzchnie holoceńskich teras rzecznych i stożków napływowych, 
zbudowanych z  piasku, żwirów, mułku i mad, 9 -  koryta rzeczne, 10 -  wydmy, 11 -  badana wydma

Ryc. 15. Morfologia i struktura wydmy koło Rozkochowa: A -  plan wydmy, B -  przekrój poprzeczny 
przez połączone ramiona wydmowe, C -  diagramy średnich wartości biegu i upadu lamin w strukturach 
doprądowych i zaprądowych obu stoków (długością strzałek oznaczono wielkość upadu według załączonej 
skali, a linią przerywaną rozdzielono diagramy, odnoszące się do piasku deponowanego w  trakcie i po 
połączeniu ramion wydmowych), 1 -  poziomice co 2,5 m, linia ograniczająca formę odpowiada jej podsta
wie (stan przed powstaniem piaskowni), 2 -  ściany piaskowni, 3 -  linia przedstawionego przekroju, 4 -  
płaszczyzny strukturalnych osi połączonych ramion wydmowych, 5 -  piasek bezstrukturalny, 6 -  piasek 
warstwowany, 7 -  profile biegu i upadu lamin przedstawione na diagramach, 8 -  profile poboru prób piasku 
do analiz uziamienia i obtoczenia
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Opisaną wyżej strukturę dwu połączonych stoków zawietrznych przykrywa piasek 
zapadający w kierunkach WNW na stoku północnym, a WSW -  na stoku południo
wym. Maksymalną miąższość (1,5 m) osiąga on w części grzbietowej (rye. 15C). 
Można w jego obrębie wyróżnić dwa zespoły warstw (fot. 10). Pierwsze, o większym 
rozprzestrzenieniu cechują się gęstym upakowaniem piasku, brakiem ciągłości prosto
linijnych lamin o nachyleniach 6-15° ku WNW-W i W-WSW oraz licznymi po
wierzchniami ścięć. Jest to warstwowanie typowe dla struktur doprądowych (Bagnold 
1941, Land 1964, Mc Kee, Tibbits 1964, Yallon 1967, Holm 1968, Muller 1972, Gold
smith 1973, Hunter 1977).

W obszarze przygrzbietowym w obrębie opisanego wyżej warstwowania występuje 
regularna, równoległa laminacja o upadach 31-33° N i S, prostopadłych do linii 
grzbietowej. Jest ona śladem grawitacyjnego osuwania się piasku (Stankowski 1961, 
Mc Kee, Tibbits 1964, Borówka 1979, Livingstone 1987). Proces depozycji gómej 
serii piasku miał więc przebieg złożony. Obok zachodzącej na obu przeciwległych 
stokach sedymentacji eolicznej, epizodycznie zdarzało się również przemieszczanie 
typu grawitacyjnego. Było ono zapewne wynikiem chwilowych różnic w dostawie 
materiału do obu stoków i gromadzenia większej ilości piasku przesypywanego jedno
stronnie poza linię grzbietową wskutek czego dochodziło do przekroczenia jego kąta 
naturalnego zsypu.

Piasek wydmowy (ryc. 16) jest nieco drobniejszy i lepiej wysortowany od piasku 
podłoża (12 prób), w którym dominuje frakcja gruboziarnista 0,75-0,5 mm (33,5%), 
Aiz = 0,36 mm (0,33-0,39 mm), a S = 0,79 (0,72-0,87). Południowe ramię wydmy 
buduje piasek o dużym udziale frakcji: 0,5-0,353 mm (24,6%), 0,75-0,5 mm (21,5%), 
0,2-0,12 mm (19,0%) i 0,25-0,2 mm (18,7%). Ich Mz = 0,31 mm (0,22-0,37 mm), 
a <5 = 0,68 (0,58-1,05). W strukturach zaprądowych połączonych ramion wydmowych 
(13 prób) Mz = 0,27 i 0,33 mm (0,25-0,35 mm) przy frakcji podstawowej 0,5-0,353 
mm (28,0%). Jest to materiał niewiele drobniejszy od piasku w stropie wydmy, nadbu
dowującego stoki jej wspólnego ramienia (10 prób), który tworzą głównie dwie frak
cje: 0,5-0,353 mm 26,6%) i 0,75-0,5 mm (22,5%), a średnie wartości Mz = 0,30 i 0,33 
mm (0,24-0,35 mm). Jednak wszystkie serie piasku wydmowego podlegały deflacji 
(Nowaczyk 1986) przy wietrze o podobnej prędkości około 7 m/s. Piasek występujący 
w stropie wspólnego ramienia wydmy jest nieco lepiej wysortowany ó = 0,66 i 0,68 
(0,55-0,78) od tego, który buduje jego zasadniczą część S = 0,70 (0,64-0,80). Wszyst
kie serie piasku mieszczą się jednak w klasie wysortowania umiarkowanego.

Obtoczenie obu serii piasku jest tego samego rzędu; ziarna wykazują słabe i wyraź
ne ślady obróbki. Wo dla piasku o strukturze zaprądowej wynosi 1309 i 1356 (1282— 
1415) przy y = 29,2 i 37,2% (25,5-44,0%), a dla piasku o strukturze doprądowej 
Wo = 1345 i 1387 (1271-1459), y = 34,6 i 38,3% (29,5^16,0%). Wartości te nie odbie
gają od notowanych w piasku południowego i północnego ramienia wydmy (41 prób), 
którego Wo = 1332 (1260-1425), a y = 38,6% (25,0-45,5%). Jest ono niewiele lepsze 
niż w materiale wyjściowym, dla którego Wo = 1266 (1187-1316), a y  = 27,2% (22,0- 
34,0%).
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Fot. 9. Warstwowanie piasku w prze
kroju poprzecznym środkowego ramienia 
wydmy koło Rozkochowa. Tworzą go 
zapadające w  przeciwnych kierunkach 
i zazębiające się ze sobą dwie serie pia
sku, należące do struktur zaprądowych, 
utworzonych wskutek grawitacyjnego 
osuwania piasku. Laminy o dużej ciągło
ści, równoległe do siebie tworzą typ 
warstwowania przekątnego klinowego, 
odsłoniętego w przekroju równoległym 
do kierunku osuwania materiału

Fot. 10. Warstwowanie piasku 
w przekroju poprzecznym stropowej 
części północnego stoku środkowego 
ramienia wydmy koło Rozkochowa. 
Tworzą go dwie serie piasku, zapadają
cego w przeciwnych kierunkach: A -  
przekątnie warstwowany piasek
o strukturze zaprądowej, powstałej 
w wyniku grawitacyjnego osuwania, 
odsłonięty w przekroju równoległym do 
kierunku przemieszczania materiału, 
w stropie ścięty deflacyjnie, B -  piasek 
o strukturze zaprądowej i mniejszym 
upadzie, odsłonięty w przekroju prosto
padłym do przeważąjącego kierunku 
wiatru
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Przy prędkościach wiatru, wystarczających do masowej deflacji piasku terasowego, 
słabo zachodził proces sortowania (Gradziński i in. 1986). Natomiast brak różnic 
w stopniu przekształcenia piasku, budującego struktury form bardziej i mniej mobil
nych, można wiązać z zasilaniem tych ostatnich niżej leżącymi osadami wydmowymi 
lub dużą ruchliwością ziam na stokach dowietrznych, przy małej dostawie świeżego 
materiału (Rotnicki 1970, Nowaczyk 1986, Mycielska-Dowgiałło 1992, 1993).

Opisana wydma złożona jest z dwóch form łukowych. Proces ich usypywania i połą
czenia miał miejsce w jednej fazie wydmotwórczej i przebiegał, jak na to wskazują cechy 
morfologii i budowa wydm, pod wpływem wiatru z sektora zachodniego. Obydwie wy
dmy przemieszczały się ruchem odśrodkowym, obejmującym również połączone później 
ramiona. Dowodem tego jest zachowanie w ich obrębie prawie wyłącznie struktury za- 
prądowej. Bezpośrednio przed połączeniem ramię wydmy położonej na północy ulegało 
odchylaniu na zewnątrz. Wskazuje na to kierunek zmian położenia jego osi morfologicz
nej, odtworzony na podstawie biegu warstw w profilu pionowym stoku zawietrznego. 
Przyczyną odchylania ramienia na zewnątrz od osi symetrii wydmy mogło być zatrzy
manie jej czoła przy krawędzi terasowej. Ramię drugiej wydmy było natomiast wydłuża
ne wskutek szybkiego ruchu postępowego czoła. Wydma ta, mniejsza od sąsiedniej, 
istotnie mogła odznaczać się większą mobilnością. Być może, właśnie dzięki doganianiu 
się wydm przemieszczanych z różną prędkością i/lub w różnym czasie docierających do 
krawędzi terasowej zaistniała możliwość ich połączenia.

W samym procesie zrastania uczestniczyły aktywnie obydwie formy. Świadczy 
o tym zazębianie się ze sobą piasku budującego ich stoki zawietrzne. Przy położeniu 
zbliżonym do równoległego ramiona zrosły się na całej swojej długości. W obrębie 
powstałego w ten sposób wspólnego ramienia przy dalszym, dwustronnym oddziały
waniu wiatru została zahamowana tendencja do bocznego przemieszczania. Świadczą 
o tym stałe kierunki upadu warstw w strukturach zaprądowych prostopadłe do linii 
grzbietowej po obu jej stronach. W warunkach dostawy świeżego materiału i jego re- 
depozycji w obrębie stoków, na jaką może wskazywać wzrost wysortowania stropowej 
serii piasku wydmowego, ramię to było podwyższane i wydłużane, do czasu zatrzyma
nia czoła. Pozwoliło to powstałej formie złożonej typu kobra (Wojtanowicz 1969) 
zachować silnie wygięty kształt w strefie połączenia.

5. Wydma kolo Rudna

Największa wydma Puszczy Dulowskiej, tworzącej kompleks leśny w zachodnim, 
nieodmłodzonym odcinku Rowu Krzeszowickiego, rozciąga się na przestrzeni 2,5 km 
wzdłuż drogi prowadzącej z Dulowej do Nieporazu (ryc. 17). Przebiega ona z północy

Ryc. 17. Położenie wydmy koło Rudna na tle głównych elementów rzeźby i utworów powierzchnio
wych: A -  lokalizacja obszaru badań, B -  sytuacja morfologiczno-geologiczna badanej wydmy, 1 -  obszar 
badań, 2 -  wzniesienia wyżynne, 3 -  stoki z wychodniami permskich melafirów, 4 -  doliny nieckowate 
o zabagnionych dnach, 5 -  poziomy akumulacji gliny morenowej ze zlodowacenia Sanu, 6 -  równiny 
akumulacji piasku i żwirów wodnolodowcowych ze zlodowacenia Odry, 7 -  powierzchnie holoceńskich 
teras rzecznych, zbudowanych z  piasku, żwirów, mułku i mad, 8 -  koryta rzeczne, 9 -  wydmy, 10 -  badana 
wydma
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na południe przez najszerszą część zdegradowanej równiny sandrowej ze zlodowacenia 
odrzańskiego (Gilewska 1972). Na południu sięga po melafirowy, twardzielcowy pagór 
Rudna. Wydma składa się z kilku form łukowych, połączonych ze sobą końcami ra
mion. Zarówno od strony zachodniej, jak i wschodniej wydmie towarzyszą zatorfione 
obniżenia. Podmokłość obszaru związana jest z płytkim zaleganiem w podłożu iłu 
mioceńskiego, miejscami występującego na głębokości 3 m.

Szczegółowymi badaniami zostały objęte dwie formy łukowe, tworzące południową 
część wydmy. Ich budowę można było prześledzić w rozcięciach drogowych i małych 
piaskowniach (ryc. 18A). Niższa z wydm (2,5-5 m wys.) rozciąga się na przestrzeni 
około 600 m z południowego zachodu na północny wschód wzdłuż zachodnich podnó
ży Rudna. Następnie wygina się i na odcinku 200 m kieruje swoje ramię ku północne
mu zachodowi. W tym też kierunku poszerza się od 30 do 80 m. Szerokość jej wzrasta 
jeszcze bardziej, do 100 m w strefie połączenia z ramieniem sąsiedniej, położonej na 
północy wydmy. Ta druga posiada regularną formę szeroko rozwartego łuku o małej 
krzywiźnie. Jej długość wynosi około 500 m, szerokość 60-100 m, a wysokość 7,5 m. 
Za pośrednictwem północnego ramienia łączy się z kolejną wydmą łukową. Obydwie 
analizowane formy mają stoki asymetryczne o nachyleniach w częściach czołowych: 
7-13° W i 17-22° E.

We wszystkich odsłonięciach zlokalizowanych w różnych częściach obu wydm od
słania się głównie struktura zaprądowa z warstwami zapadającymi w kierunkach NE- 
SE. Świadczy to o tym, że wydmy były formami, w których nie tylko części czołowe, 
ale również ramiona ulegały znacznemu przemieszczaniu (Stankowski 1961).

Szczególną uwagę zwrócono na typ warstwowania w odcinku połączenia ramion 
wydmowych. W przekroju przebiegającym w poprzek końca ramienia wydmy północ
nej, a następnie wzdłuż ramienia wydmy południowej widoczne są dwie serie piasku 
o różnym ułożeniu (ryc. 18B). W północno-zachodniej części odsłonięcia piasek two
rzy równoległe do siebie laminy o dużym zasięgu i upadzie 30-33° na SSE w spągu, 
a SE w stropie (fot. 11), ulegające spłaszczeniu w niższych częściach stoku. W prze
kroju prostopadłym do opisanego laminy tracą ciągłość i przyjmują kształty wzajemnie 
ścinających się łuków (por. ryc. 5, fot. 2, 3, 4), charakterystycznych dla struktur po
wstałych w warunkach zaprądowych (Mc Kee 1966, Sharp 1966, Hunter 1977, Bo
rówka 1979), tworzących się w wyniku osuwania piasku deponowanego przez wiatr 
o niezbyt dużych prędkościach (Gradziński i in. 1986).

Ryc. 18. Morfologia i struktura wydmy koło Rudna: A -  plan wydmy, B -  przekrój przez odcinek połą
czonych ramion wydm, C -  diagramy średnich wartości biegu i upadu lamin w strukturach zaprądowych 
stoku dowietrznego i zawietrznego (długością strzałek oznaczono wielkość upadu według załączonej skali), 
1 -  poziomice co 2,5 m, linia ograniczająca formę odpowiada jej podstawie, 2 -  ściany odsłonięcia, 3 -  
linia przedstawionego przekroju, 4 -  piasek bezsirukturalny, 5 -  piasek warstwowany, 6 -  profile pomiaru 
biegu i upadu lamin przedstawione na diagramach, 7 -  profile poboru prób piasku do analiz uziarnienia 
i obtoczenia

Ryc. 19. Warstwowanie w  strefie zazębiania się serii piasku, budującego stoki zawietrzne połączonych 
ramion wydmowych koło Rudna. Struktura zaprądowa z zestawami lamin, powstałymi wskutek grawitacyj
nego osuwania piasku, odsłonięta w przekroju: A -  równoległym, B -  prostopadłym do kierunku prze
mieszczania materiału. Oprócz powierzchni ścięć (a), znaczących płaszczyzny poślizgu, widoczne liczne 
struktury deformacyjne: b -  przerwanie ciągłości lamin, c -  zafalowania lamin, d -  progi, związane z nie
równomiernym tempem przemieszczania materiału
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Fot. 11. Przekątne warstwowanie piasku w północno-zachodniej części połączenia ramion wydmy koło 
Rudna. Regularne, prostolinijne laminy, równoległe do siebie, zapadające pod kątem naturalnego zsypu, 
należą do struktur zaprądowych, związanych z grawitacyjnym osuwaniem piasku. Przekrój poprowadzony 
równolegle do kierunku przemieszczania materiału

Fot. 12. Warstwowanie piasku w południowo-wschodniej części połączenia ramion wydmy koło Rud
na. Prawie horyzontalne ułożenie równoległych do siebie, prostolinijnych lamin, tworzących strukturę 
zaprądową, związaną z grawitacyjnym osuwaniem piasku, odsłoniętą w przekroju prostopadłym do kierun
ku przemieszczania materiału
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Od południowego wschodu piasek ten kontaktuje się (ryc. 19) z serią piasku ułożo
nego w przedstawionym na rysunku profilu prawie horyzontalnie (fot. 12). Jego lami- 
nacja cechuje się regularnością i dużą rozciągłością. W przekroju prostopadłym do 
zaprezentowanego wyżej piasek wykazuje warstwowanie przekątne z upadami 29-31°. 
Posiada więc cechy struktury powstałej w warunkach zaprądowych. Kierunki zapada
nia lamin i ich bieg zmieniają się w profilu pionowym. Ku stropowi stają się one coraz 
bardziej ujednolicone wzdłuż ramienia południowej wydmy i zbliżone do kierunku jej 
czoła (ryc. 18C). Świadczy to o stopniowym zmniejszaniu się krzywizny osi morfolo
gicznej wydmy (Glennie 1970, Rotnicki 1970, Borówka 1975, 1980). Tendencja do 
wyprostowywania formy i zmiany przebiegu ramienia, skierowanego początkowo 
z zachodnio-północnego zachodu na wschodnio-południowy wschód, a następnie od
chylonego na północny zachód-południowy wschód zaznacza się zarówno w piasku 
usypanym przed, jak i po ich połączeniu z drugą wydmą.

Kontakt serii piasku, budującego stoki zawietrzne ramion dwu połączonych ze sobą 
pod kątem 90° wydm jest sedymentacyjny. Widoczne jest wyraźnie zazębianie się ze 
sobą kolejnych warstw piasku, usypywanego z różnych kierunków, tworzących war
stwowanie przekątne krzyżowe. Jest to dowodem równoczesności depozycji obu serii 
piasku. Ich lekko nachylona w kierunku północno-zachodnim strefa kontaktu wskazuje 
na szybszy przyrost miąższości piasku w obrębie ramienia południowej wydmy.

Piasek wydmowy (ryc. 20), budujący rozpatrywaną formę (68 prób), jest średnio- 
ziamisty z dominacją frakcji 0,5-0,353 mm (35,2%), nieco drobniejszy od podścielają
cego go piasku sandrowego (12 prób), dla którego frakcja podstawowa zawarta jest 
w przedziale 0,75-0,5 mm (29,9%). Materiał budujący ramiona połączonych ze sobą 
wydm reprezentuje podobny stopień przekształcenia cech teksturalnych w stosunku do 
utworów wyjściowych, wyrażony prawie identycznymi wartościami wskaźników 
uziamienia i obtoczenia. Ich Mz = 0,30 i 0,31 mm (0,27-0,35 mm) jest mniejsza niż 
w piasku sandrowym -  Mz = 0,36 mm (0,32-0,37 mm), a wysortowanie, mieszczące 
się w klasie umiarkowanego 8 = 0,68 i 0,69 (0,52-0,84), jest znacznie lepsze niż 
w utworach podłoża -  8 = 0,92 (0,72-1,10).

Zaznacza się również wyraźny wzrost stopnia obróbki materiału od cechującego się 
słabymi śladami obróbki Wq = 1134 (1016-1223) piasku sandrowego do wyraźnie 
obtoczonego piasku wydmowego o Wo = 1295 i 1320 (1223-1485). Wyraża się on 
również zmianą procentowego udziału ziam typu y w obu rodzajach osadów. W piasku 
podłoża ziarna obtoczone stanowią 16,8% (7,5-27,5%), a w piasku wydmowym 27,3 
i 30,8% (16,5-43,0%). Wyraźne różnice teksturalne piasku obu środowisk sedymenta
cyjnych należy wiązać w omawianym przypadku z długością transportu podczas wie
lokrotnego przesypywania piasku w trakcie przemieszczania wydm (Rotnicki 1970, 
Nowaczyk 1986, Mycielska-Dowgiałło 1992, 1993 i in.). Transport piasku był inicjo
wany (Nowaczyk 1986) przez wiatr o prędkości 6,5 m/s.

Rozwój analizowanych wydm, obejmujący proces ich usypania, wędrówki i połą
czenia, odbywał się w ciągu jednej fazy wydmotwórczej pod wpływem wiatru zachod-

Ryc. 20. Diagramy uziamienia piasku, średniej średnicy ziam Mz, odchylenia standardowego S oraz ty
pów obróbki i wskaźnika obróbki Wo dla ziam kwarcowych o średnicy 0,75-1,02 mm z wydmy koło Rud
na i z jej podłoża: I -  piasek rzeczny, II -  piasek wydmowy w profilach a, b
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niego. Obecny, silnie rozwarty łukowo czy nawet częściowo wyprostowany kształt 
wydm nie odpowiada ich pierwotnej formie, zmieniającej się w czasie długotrwałego 
przemieszczania, na jakie wskazuje znaczny stopień eolizacji piasku wydmowego. 
Przemieszczanie to polegało obok ruchu postępowego części czołowych na ruchu od
środkowym ramion, o czym świadczy ich struktura z zachowanym głównie jednym 
typem warstwowania, charakterystycznym dla stoku zawietrznego. Istnieją dowody, 
w postaci zmniejszania się różnic kierunków biegu warstw ku stropowi serii piasku 
budującego ramiona wydm, na to, że ruch ten z czasem uległ względnemu przyspie
szeniu. Mogło to nastąpić na przykład wskutek zatrzymania czołowych części wydm 
na linii podmokłości. W konsekwencji wydmy zaczęły skracać i rozprostowywać ra
miona, rozprzestrzeniając się bocznie, być może obustronnie, na co wskazuje wypro
stowane u podnóża Rudna ramię południowej wydmy. W efekcie takiego rozwoju 
doszło do połączenia końcami ramion położonych obok siebie wydm. W analizowa
nym przykładzie połączeniu uległy wydmy o ramionach znacznie rozchylonych, które 
przecięły się pod kątem prostym. Dzięki takiemu dużemu kątowi styczności po połą
czeniu ramion nie został zaburzony dotychczasowy kierunek ich rozwoju. Utrzymała 
się tendencja do dalszego wyprostowywania form i redukcji ramion. Wskazuje na to 
zmiana kierunków biegu warstw w strefie nakładających się na siebie seriach piasku 
obu wydm. Powstała w ten sposób forma złożona typu kobra (Wojtanowicz 1969). 
Przy dłużej trwającym i niezmienionym procesie rozwoju mogłaby ona przekształcić 
się w prostolinijny wał wydmowy.

6. Wydma koło Czernichowa

Wydmy na obszarze Bramy Krakowskiej rozwinęły się na różnowiekowych, piasz- 
czysto-żwirowych poziomach akumulacji wodnolodowcowej i rzecznej, otaczających 
izolowane wzgórza zrębowe (Dżułyński 1953). Układ i formy wzniesień warunkowały 
kształty wydm powstałych w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Przykładem formy wymu
szonej rzeźbą terenu jest wydma usypana na terasie vistuliańskiej Wisły (Gradziński 
1972), po północno-wschodniej stronie Góry Chełm, około 750 m na północ od Czer
nichowa (ryc. 21).

Ryc. 21. Położenie wydmy koło Czernichowa na tle głównych elementów rzeźby i utworów po
wierzchniowych: A -  lokalizacja obszaru badań, B -  sytuacja morfologiczno-geologiczna badanej wydmy, 
1 -  obszar badań, 2 -  wzniesienia wyżynne, 3 -  wysoczyzny Kotliny Sandomierskiej, 4 -  wierzchołki, 5 -  
fragmenty powierzchni zrównania o założeniach paleogeńskich z  wychodniami wapieni jurajskich, 6 -  
pagóry zrębowe, 7 -  stoki z wychodniami wapieni jurajskich, 8 -  stoki z  pokrywą piasku i żwirów rzecz
nych z Vistulianu, 9 -  doliny nieckowate, 10 -  poziomy akumulacji gliny morenowej ze zlodowacenia 
Sanu, 11 -  poziomy akumulacji piasku i żwirów wodnolodowcowych ze zlodowacenia Sanu, 12 -  równiny 
akumulacji piasku i żwirów wodnolodowcowych ze zlodowacenia Odry, 13 -  powierzchnie vistuliańskich 
teras rzecznych, zbudowanych z  mad, mułku, piasku i żwirów, 14 -  powierzchnie holoceńskich teras rzecz
nych i stożków napływowych, zbudowanych z mułku, piasku i żwirów, 15 -  koryta rzeczne, 16 -  wydmy, 
17 -  badana wydma
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W rzucie poziomym wydma jest formą V-kształtną o ramionach wyciągniętych 
równolegle do zboczy Chełmu na zachodnio-północny zachód i południowy zachód, 
osiągających długość odpowiednio -  110 i 150 m. Otaczają one występ wzniesienia 
wysunięty ku wschodowi, za którym łączą się ze sobą w krótki, 25 m długości i 4 m 
wysokości wał o przebiegu równoleżnikowym i wyraźnie zarysowanej linii grzbieto
wej. Oś wydmy przyjmuje kształt litery Y (rye. 22A). Po obu jej stronach, tak w obrę
bie ramion, jak i w odcinku ich połączenia stoki osiągają podobne nachylenia 16-18°.

Dzięki eksploatacji piasku odsłoniła się budowa zarówno czołowej części wydmy, 
jak i jej ramion (rye. 22A). W przekrojach poprzecznych ramion widoczne jest war
stwowanie przekątne klinowe (fot. 13). Laminy o kształtach prostych we wszystkich 
płaszczyznach przekroju zapadają pod podobnymi kątami po obu stronach grzbietów -  
6-24° NNW i SSW (rye. 22C). Ograniczone są zbieżnymi, płaskimi powierzchniami 
granicznymi, najczęściej o mniejszych nachyleniach 9-16°. Przedstawione cechy war
stwowania pozwalają uznać ramiona wydmy za formy wałowe podłużne (Stankowski 
1961, Mc Kee, Tibbits 1964, Wojtanowicz 1972a, Twidale 1981).

W przekroju poprzecznym czołowej części wydmy zachowały się struktury odpo
wiadające obu zrośniętym pod kątem ostrym wałom (rye. 22B). Jednak opisany wyżej 
typ warstwowania występuje tylko w zewnętrznych częściach połączonych wydm, 
a więc w obrębie stoków formy złożonej. Natomiast w jej części środkowej, a zarazem 
w częściach wewnętrznych tworzących ją  wałów ulega on zmianie (fot. 14). Występuje 
tam warstwowanie przekątne rynnowe. Laminy luźno upakowanego piasku ułożone 
równolegle do siebie mają w przekroju poprzecznym wałów kształty tangencjalne. 
Zapadają pod kątami 27-34° na SW-S i NW-N. Ich zestawy o miąższościach 15—35 cm 
są ścięte od góry płaskimi powierzchniami granicznymi o dużym zasięgu i nachyle
niach 20-25°. W przekroju podłużnym i w płaszczyźnie horyzontalnej laminy i ograni
czające je powierzchnie mają zarysy wklęsłe (por. ryc. 5, fot. 2, 3, 4). Rodzaj war
stwowania, duże kąty nachylenia oraz kierunki zapadania lamin prostopadłe do linii 
grzbietowej pozwalają wiązać opisane struktury z osuwaniem piasku, jakie zachodzi na 
stokach zawietrznych form (Stankowski 1961, Mc Kee, Tibbits 1964, Borówka 1979, 
Livingstone 1987) pod wpływem wiatru o małych prędkościach (Gradziński i in. 1986, 
Roniewicz 1995).

Opisane struktury występują zarówno w spągu wydmy, w obrębie jeszcze niepołą
czonych wałów, jak i wyżej, gdzie zapadające w przeciwnych kierunkach zestawy 
lamin zazębiają się ze sobą, tworząc warstwowanie przekątne krzyżowe (por. fot. 9). 
Nakładanie się na siebie piasku na przemian z jednej lub drugiej strony świadczy 
o równocześnie zachodzących na obu stokach procesach osuwania piasku. Płaszczyzny 
strukturalnych osi wałów pochylające się ku środkowi wydmy i zbiegające się w kul
minacji formy złożonej wskazują na wzrost mobilności elementów składowych w fazie 
ich zrastania (Urbaniak 1967).

Ryc. 22. Morfologia i struktura wydmy koło Czernichowa: A -  plan wydmy, B -  przekrój poprzeczny 
przez odcinek połączonych wałów wydmowych, C -  diagramy średnich wartości biegu i upadu lamin 
w strukturach doprądowych i zaprądowych obu stoków (długością strzałek oznaczono wielkość upadu 
według załączonej skali), 1 -  poziomice co 2,5 m, linia ograniczająca formę odpowiada jej podstawie (stan 
przed powstaniem piaskowni), 2 -  ściany odsłonięć, 3 -  linia przedstawionego przekroju, 4 -  płaszczyzny 
strukturalnych osi wydm, 5 -  piasek bezstrukturalny, 6 -  piasek warstwowany, 7 -  profile pomiaru biegu 
i upadu lamin przedstawionych na diagramach oraz profile poboru prób piasku do analiz uziarnienia 
i obtoczenia
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Fot. 13. Warstwowanie piasku 
w przekroju poprzecznym południowego 
stoku w strefie połączonych wałów wy
dmowych koło Czernichowa. Zestawy 
prostolinijnych i falistych, nieciągłych 
lamin o małych, zróżnicowanych upadach 
z licznymi powierzchniami ścięć tworzą 
strukturę doprądową o warstwowaniu 
przekątnym. Przekrój odsłonięcia popro
wadzony prostopadle do przeważającego 
kierunku wiatru

Fot. 14. Warstwowanie piasku w przekroju poprzecznym środkowej części strefy połączonych wałów 
wydmowych koło Czernichowa. Widoczne przekątne, stromo zapadające laminy, tworzące strukturę zaprą- 
dową, związaną z grawitacyjnym osuwaniem piasku po stronie zawietrznej. Przekrój odsłonięcia poprowa
dzony równolegle do kierunku przemieszczania materiału



69

Piasek wydmowy wykazuje wielomodalny rozkład uziamienia (ryc. 23). W obrębie 
stoków formy złożonej (44 próby), podobnie jak w podłożu (14 prób), można wyróżnić 
dwie dominujące frakcje piasku: 0,75-0,5 (29,4%) i 0,5-0,353 mm (28,9%). W budo
wie wewnętrznych części formy (58 prób) obok nich (0,5-0,353 mm = 28,4% i 0,75- 
0,5 mm = 19,7%) duży udział ma również piasek o średnicach 0,25-0,2 (16,5%) i 0,2- 
0,12 mm (18,3%). Średnia średnica ziam zmniejsza się od 0,37 mm (0,31-0,5 mm) 
w piasku terasowym do 0,33 i 0,36 mm (0,31-0,42 mm) w obrębie stoków formy zło
żonej oraz 0,29 i 0,30 mm (0,22-0,33 mm) w jej części wewnętrznej. W tym samym 
kierunku stopień wysortowania piasku zmniejsza się od 3 = 0,69 (0,38-0,97) do 0,69 
i 0,71 (0,54-0,94) oraz 0,72 i 77 (0,60-0,92), choć prawie wszystkie jego serie miesz
czą się w przedziale osadów umiarkowanie wysortowanych. Prędkości wiatru inicjują
cego transport piasku, obliczone na podstawie średniej średnicy ziam (Nowaczyk 
1986), wynosiły około 6-7 m/s.

We wszystkich badanych próbach piasek nosi wyraźne ślady obtoczenia i cechuje 
się podobnymi wartościami wskaźnika obróbki, dominacją ziam półgraniastych 
i przewagą ziam obtoczonych nad graniastymi (ryc. 23). Piasek wydmowy różni się od 
terasowego niewielkim zmniejszeniem udziału ziam półgraniastych, zastępowanych 
ziarnami graniastymi przy utrzymującej się na podobnym poziomie liczbie ziam obto
czonych, wynoszącej od 29,4% (18,5—41,0%) w podłożu do 31,0 i 32,4% (17,5— 
47,0%) w obrębie stoków formy złożonej oraz 29,8 i 30,0% (16,0-46,0%) w jej 
fragmentach wewnętrznych. W związku z tym współczynnik obtoczenia wynoszący 
dla piasku terasowego 1345 (1223-1449) ulega minimalnemu zmniejszeniu w piasku 
wydmowym do 1335 i 1346 (1187-1512) oraz 1322 i 1336 (1140-1493) w obrębie 
stoków i wewnętrznych fragmentach formy złożonej.

Kierunek zmian uziamienia, wysortowania i obtoczenia piasku od części zewnętrz
nych do wewnętrznej wydmy jest więc taki sam, jaki notuje się zazwyczaj między 
stokami dowietrznymi i zawietrznymi wydm (Kozarski 1962, Rotnicki 1970, Nowa
czyk 1976, Warren 1976 i in.) przy krótkim dystansie transportu materiału (Stankowski 
1959) lub krótkim czasie trwania procesów (Mycielska-Dowgiałło 1992). Na niewielką 
odległość przemieszczania piasku może wskazywać również jego słabe wysortowanie 
oraz podobieństwo do piasku wyjściowego pod względem stopnia obróbki (Mycielska- 
Dowgiałło 1992, 1993). Ta druga cecha może być wynikiem małej dynamiki proce
sów, o której świadczy także typ zależności między średnią średnicą ziam a odchyle
niem standardowym w większości badanych profili wydmowych, wyrażający się wzro
stem stopnia wysortowania wraz ze wzrostem średniej średnicy ziam piasku (Myciel
ska-Dowgiałło 1980).

Opisana wydma jest formą złożoną z dwóch wałów podłużnych. Były one usypy
wane równocześnie przez wiatr z sektora zachodniego, opływający dwustronnie wznie
sienie zrębowe. Zarówno typ wydm, jak i kierunki ich przebiegu były uwarunkowane 
kształtem przeszkody terenowej. Skośny układ wałów względem siebie, zbieżny ku- 
stronie zawietrznej przeszkody, sprzyjał ich częściowemu połączeniu. Doszło do niego 
poprzez poszerzanie obu, najbliżej siebie położonych końcowych odcinków wałów. 
Poszerzanie to nie odbywało się jednak przez obustronne nadsypywanie piasku wzdłuż 
stoków. W fazie łączenia wydm i bezpośrednio przed nią nastąpiła w obrębie łączących 
się stoków zmiana w przebiegu depozycji, zaznaczona tworzeniem struktur redepozycji 
grawitacyjnej i podkreślona kierunkiem zmian teksturalnych piasku między stokami
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a wewnętrznymi częściami formy złożonej. Jej powodem nie mogła być zmiana kie
runku wiatru, gdyż kierunki osuwania piasku na obu, równocześnie nadbudowywanych 
wałach są przeciwne. Tworzenie struktury typowej dla warunków zaprądowych wią
zało się zapewne z jednostronnym wkroczeniem rozszerzających się wałów w strefę 
cienia wiatrowego za przeszkodą. W takiej sytuacji dostawa materiału i dalsze bezpo
średnie modelowanie przez wiatr było możliwe jedynie po jednej stronie wałów. Do
starczany stamtąd do partii grzbietowych piasek osuwał się, nadbudowując i poszerza
jąc sąsiadujące ze sobą stoki obu wałów. W miarę zasypywania obniżenia międzywy- 
dmowego i skracania długości łączonych stoków płaszczyzny strukturalnych osi wałów 
zbliżały się do siebie aż do utworzenia wspólnej linii grzbietowej. W ten sposób po
wstała forma pseudoparaboliczna o wydłużonej części czołowej, odpowiadającej od
cinkowi zrośnięcia wałów. Brak dowodów w strukturze wydmy na jej późniejsze 
przemieszczanie. Ruch postępowy części czołowej uniemożliwiało położenie do
wietrznej strony formy pseudoparabolicznej w obszarze cienia wiatrowego, a wzrost 
prędkości wiatru poza tą strefą ograniczał wydłużanie wydmy poprzez deflację dostar
czanego wzdłuż jej ramion piasku (Allen 1970, Petrov 1976).

7. Wydma koło Kłaja

Jednym z obszarów wydmowych Kotliny Sandomierskiej jest Puszcza Niepołomic- 
ka. Kilka spośród występujących w niej zespołów form wydmowych zbiega się około 
1 km na północny wschód od Kłaja, na terenie Gór Kocich Butów (ryc. 24). Wydmy 
znane pod tą nazwą usypane zostały na powierzchni terasy Wisły z okresu zlodowace
nia Warty (Starkel 1972), wzdłuż zaznaczającego się płytko, na głębokości 5-6 m pod 
powierzchnią garbu iłu mioceńskiego (Jonak 1980).

Trzon Gór Kocich Butów stanowi duża, U-kształtnie wygięta wydma (ryc. 25A). 
Jej ramiona, wyciągnięte na północny zachód, przebiegają na przestrzeni 500-550 m 
równolegle do siebie. Ich stoki obejmujące zatorfione obniżenie deflacyjne są bardziej 
strome (20-25°) od przeciwległych (12-15°). Ramiona o wysokości 10-12,5 m i szero
kości 100-150 m w kierunku południowo-wschodnim przechodzą w znacznie węższą 
(50-100 m) i niższą (5-7,5 m), poprzecznie zamykającą je część czołową. Rozciąga się 
ona poza strefę zakreśloną rozstawem ramion i poza ich końce, co jeszcze bardziej 
podkreśla jej odrębność. Czoło wydmy wznosi się nad obniżeniem deflacyjnym łagod
niejszym stokiem (10°), od przeciwległego (20°), odwrotnie niż ramiona. Całą formę 
wzdłuż czoła i w poprzek ramion przecina głęboki wąwóz drogowy. Powstałe dzięki 
temu odsłonięcie, uzupełnione wkopami, pozwoliło zapoznać się z budową wydmy. 
We wspomnianym wyżej przekroju odsłania się trójczłonowa struktura formy (ryc. 
25B). Brzeżne, wyżej wzniesione części wydmy, reprezentujące jej ramiona, cechuje 
podobny typ przekątnego, klinowego warstwowania piasku (fot. 15). Składają się na

Ryc. 23. Diagramy uziamienia piasku, średniej średnicy ziam Mz, odchylenia standardowego 6 oraz ty
pów obróbki i wskaźnika obróbki dla ziam kwarcowych o średnicy 0,75-1,02 mm z wydmy kolo Czer
nichowa i z jej podłoża: I -  piasek rzeczny, II -  piasek wydmowy w profilach a, b, c. d
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nie 10-35 cm miąższości zestawy lamin o kształtach prostych we wszystkich przekro
jach. Zapadają one pod kątami 3-20° NW (NNW-WNW) w obrębie obu ramion 
(rye. 25C). Ograniczone są płaskimi, zbieżnymi powierzchniami granicznymi, z któ
rych górne mają cechy poziomów deflacyjnych. Wymienione cechy struktury pozwa
lają uznać ramiona wydmy za formy wałowe podłużne (Stankowski 1961, Mc Kee, 
Tibbits 1964, Wojtanowicz 1972a, Twidale 1981). Płaszczyzny osi strukturalnych 
w stropowych częściach obu wałów pochylają się w kierunku dzielącego je obniżenia, 
wskazując na przewagę depozycji na stokach opadających na zewnątrz od niego, 
w końcowej fazie rozwoju wydm (Urbaniak 1967).

Przestrzeń między końcami wałów podłużnych wypełnia seria piasku, odpowiada
jąca czołu wydmy. W jego obrębie zachowało się warstwowanie typowe dla warunków 
doprądowych i zaprądowych. Północno-zachodni stok w dolnej części odsłonięcia 
cechuje się warstwowaniem płaskim (fot. 16). Laminy równoległe do siebie zalegają 
horyzontalnie lub wykazują minimalne nachylenia 2-3°. Jest to typ warstwowania 
wiązany z procesem miecenia piasku pod wpływem wiatru o dużych prędkościach 
(Hunter 1977, Gradziński i in. 1986), o czym świadczą występujące w jego obrębie 
wkładki żwirków. W stropie przechodzi ono w warstwowanie przekątne riplemarkowe 
(fot. 17). W przekroju podłużnym stoku piasek leży poziomo, w poprzecznym -  nie
ciągłe laminy o kształtach prostych zapadają pod kątami 6-11° NW (ryc. 25C). Zesta
wy lamin ograniczone są płaskimi powierzchniami granicznymi. W płaszczyźnie hory
zontalnej laminy zachowują kształty proste (fot. 18). W przekroju poprzecznym, od
słoniętej, górnej części południowo-wschodniego stoku laminacja jest słabo widoczna 
(fot. 19). Laminy zapadają pod kątami 18-25° SE (rye. 25C). W przekrojach podłuż
nym i horyzontalnym mają kształty proste. Nachylenie lamin pod kątem mniejszym od 
kąta naturalnego zsypu wskazuje, że stok był słabo modelowany przez ruchy masowe. 
Przeważającym procesem depozycji było opadanie ziam przenoszonych w suspensji, 
na co wskazywałby również kształt lamin (Gripp 1961, Mc Kee, Douglass 1971, Mc 
Kee, Douglass, Rittenhouse 1971, Hunter 1977). Powstanie tego typu struktur wiązane 
jest z sedymentacją zachodzącą na niskich stokach o małym nachyleniu, pod wpływem 
wiatru o dużych prędkościach (Cooper 1958, Hoyt 1966, Mc Kee, Douglass 1971, 
Gradziński i in. 1986).

Cechy morfologiczne i strukturalne wydmy świadczą, że jej czoło jest formą wało
wą poprzeczną, przemieszczoną na niewielką odległość (Mc Kee, Weir 1953, Land 
1964, Mc Kee 1966). W odsłonięciu widoczny jest kontakt jej stoku dowietrznego 
z wałami podłużnymi (ryc. 26). Piasek czoła wydmy jest nałożony na struktury form 
podłużnych. Jego depozycja zachodziła więc po utworzeniu ramion dzisiejszej wydmy 
i była połączona z częściowym ścinaniem ich stoków.

Ryc. 24. Położenie wydm między Kłajem a Stanisławicami na tle głównych elementów rzeźby 
i utworów powierzchniowych: A -  lokalizacja obszaru badań, B -  sytuacja morfologiczno-geologiczna 
badanych wydm, 1 -  obszar badań, 2 -  wysoczyzny Kotliny Sandomierskiej, 3 -  poziomy akumulacji gliny 
morenowej ze zlodowacenia Sanu, 4 -  poziomy akumulacji piasku i żwirów wodnolodowcowych ze zlo
dowacenia Sanu, 5 -  równiny akumulacji piasku i żwirów wodnolodowcowych ze zlodowacenia Odry, 6 -  
powierzchnie teras rzecznych ze zlodowacenia Odry, zbudowanych z piasku i żwirów, 7 -  powierzchnie 
vistuliańskich teras rzecznych i stożków napływowych, zbudowanych z piasku i żwirów, 8 -  powierzchnie 
holoceńskich teras rzecznych i stożków napływowych, zbudowanych z  piasku, żwirów, mułku i mad, 9 -  
torfowiska i tereny zabagnione, 10 -  koryta rzeczne i rowy melioracyjne, 11 -  wydmy, 12 -  badane wydmy



Ryc. 25. Morfologia i struktura wydmy koło Kłaja: A -  plan wydmy, B -  przekrój wzdłuż czoła wydmy 
w strefie jego połączenia z  ramionami, C -  diagramy średnich wartości biegu i upadu lamin w strukturach 
doprądowych i zaprądowych stoków dowietrznych i zawietrznych (długością strzałek oznaczono wielkość 
upadu według załączonej skali), 1 -  poziomice co 2,5 m, linia ograniczająca formę odpowiada jej podsta
wie, 2 -  ściany odsłonięć, 3 -  linia przedstawionego przekroju, 4 -  płaszczyzny strukturalnych osi ramion, 
5 -  piasek bezstrukturalny, 6 -  piasek warstwowany, 7 -  profile pomiaru biegu i upadu lamin przedstawio
nych na diagramach oraz profile poboru prób piasku do analiz uziarnienia i obtoczenia



Fot. 15. Przekątne warstwowanie piasku w przekroju podłużnym północnego stoku, północnego ramie
nia wydmy koło Klaja. Zestawy lamin o kształtach prostych, cechujące się zróżnicowanym nachyleniem 
i kierunkiem upadu, ograniczone są płaskimi, zbieżnymi powierzchniami granicznymi, widocznymi 
w środkowej części po prawej stronie odsłonięcia. Tworzą one struktury doprądowe, powstałe w warunkach 
zmian kierunku wiatru, widziane w przekroju: A -  równoległym do kierunku wiatru, B -  skośnym do 
przeważającego kierunku wiatru

Fot. 16. Warstwowanie piasku w przekroju porzecznym dolnej części północno-zachodniego stoku, 
czołowej części wydmy koło Kłaja. Widoczna pozioma, a miejscami falista laminacja. W środkowej części 
odsłonięcia, po prawej stronie widoczna soczewka żwirków. Struktura związana z procesem miecenia 
piasku, odsłonięta w przekroju prostopadłym do przeważającego kierunku wiatru



Fot. 17. Warstwowanie piasku w przekroju: A -  poprzecznym i B -  podłużnym górnej części północno- 
zachodniego stoku, czołowej części wydmy koło Kłaja. Widoczna przekątna, prosta laminacja riplemarkowa 
z riplemarkami żwirkowymi, charakterystyczna dla struktur doprądowych. Laminy o dużej rozciągłości late- 
ralnej, kształtach prostych, nachylone pod niewielkim kątem w kierunku przeważąjącego wiatru, ograniczone 
są płaskimi powierzchniami defłacyjnymi, powstałymi wskutek ścięcia dowietrznej strony riplemarków

Fot. 18. Warstwowanie piasku 
w strukurach doprądowych riplemar
ków wstępujących w płaszczyźnie 
horyzontalnej północno-zachodniego 
stoku czołowej części wydmy koło 
Kłaja. Tworzą je prostolinijne lami
ny, układające się poprzecznie do 
przeważającego kierunku wiatru
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Fot. 19. Przekątne warstwowanie piasku w profilu poprzecznym południowo-wschodniego stoku czo
łowej części wydmy koło Kłaja: A -  w przekroju równoległym do kierunku przemieszczania materiału, 
tworzą go słabo zaznaczające się, cienkie, prostolinijne przekątne laminy o dużej rozciągłości lateralnej 
i niezbyt dużych upadach, powstałe w wyniku opadania ziam, przenoszonych w suspensji po stronie za
wietrznej, B -  w przekroju prostopadłym do kierunku przemieszczania materiału, prostolinijne laminy leżą 
prawie horyzontalnie

W profilach pionowych ramion wydmy (104 próby) zaznaczają się bardzo gwał
towne zmiany uziarnienia piasku (ryc. 27). Najczęściej dominuje w nim frakcja 0,5- 
0,353 mm (34,0%), ale w niektórych poziomach znaczny udział ma również materiał 
znacznie drobniejszy 0,2-0,12 mm (18,3%). Może to świadczyć o zróżnicowaniu 
uziarnienia piasku podlegającego deflacji lub o dużych wahaniach prędkości wiatru 
(Nowaczyk 1986). Średnia średnica ziam dla poszczególnych stoków wynosi 0,28 
i 0,31 mm (0,18-0,40 mm). Odpowiadają jej prędkości wiatru inicjującego transport 
powyżej 6 i 7 m/s (Nowaczyk 1986). Wysortowanie piasku zmienia się od dobrego do 
umiarkowanego -  <5 = 0,61 i 0,72 (0,39-0,86).

Piasek budujący czoło wydmy jest bardziej jednorodny pod względem uziarnienia 
w profilach pionowych, wyraźnie natomiast różnicuje się w przekroju poprzecznym 
formy. W strukturach doprądowych stoku dowietrznego (16 prób) cechuje się podob
nymi jak w obrębie ramion parametrami uziarnienia: frakcją podstawową 0,5-0,353 
mm (31,2%), Mz = 0,32 mm (0,27-0,37 mm) i <5 = 0,72 (0,58-0,89). Piasek struktur 
zaprądowych w obrębie stoku zawietrznego (20 prób) jest znacznie drobniejszy o M. = 
0,24 mm (0,22-0,27 mm) i mimo wyrównanego udziału ziam, aż czterech przedziałów 
frakcyjnych od 0,5 do 0,12 mm (20,8-24,2%) -  lepiej wysortowany o 5 = 0,60 (0,48- 
0,71). Wzrost wysortowania może być wynikiem powolnej sedymentacji materiału prze
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noszonego w suspensji (Mycielska-Dowgiałło 1980). Piasek wydmowy jest drobniej
szy od piasku terasowego (14 prób), w którym dominuje frakcja 0,5-0,75 mm (22,0%), 
Al, = 0,30 mm (0,18-0,40 mm) i który jest znacznie gorzej wysortowany ó = 1,59 
(1,06-2,51).

W obu rodzajach piasku największy, choć nie zawsze wyraźnie dominujący, udział 
mają ziarna półgraniaste. Wśród pozostałych ziarna graniaste przeważają ilościowo 
nad ziarnami obtoczonymi (ryc. 27). Piasek wydmowy jest jednak lepiej obtoczony od 
piasku podłoża. Wskaźnik obróbki wynoszący dla tego ostatniego 1022 (931-1093) 
wzrasta w piasku budującym ramiona wydmowe do 1100 i 1171 (1012-1285) oraz 
1144 (1012-1344) na stoku dowietrznym czoła. W obrębie stoku zawietrznego jego 
wartość zmniejsza się do 1087 (1006-1214). Równocześnie zaznacza się wzrost 
udziału ziam obtoczonych od 11,4% (2,0-16,5%) w podłożu do 13,9 i 22,9% (4,0- 
38,0%) w ramionach i 17,3% (4,0-37,0%) na stoku dowietrznym, a 19,2% (2,0- 
31,5%) na stoku zawietrznym części czołowej.

Analizowana wydma powstała z połączenia trzech form. Jej ramiona tworzą wały 
podłużne o końcach powiązanych ze sobą za pośrednictwem wału poprzecznego. Kie
runki zapadania lamin wskazują, że wszystkie te formy zostały usypane przez wiatr 
północno-zachodni. Sądząc z wzajemnego stosunku serii piasku budującego oba typy 
wydm, wał poprzeczny zaczął się tworzyć wówczas, gdy formy podłużne miały wyso
kość zbliżoną do dzisiejszej, a ich stoki, sąsiadujące z obniżeniem deflacyjnym, nie 
były już nadbudowywane. Prawdopodobnie zachodziła jeszcze wówczas depozycja na 
stokach przeciwległych, o czym może świadczyć kierunek pochylenia płaszczyzn osi 
strukturalnych w stropowych częściach obu wałów. Ten sam kierunek wiatru wy- 
dmotwórczego, a przede wszystkim brak śladów gleb kopalnych na stokach wałów 
podłużnych sugeruje, że wszystkie elementy obecnej wydmy złożonej powstały pod
czas jednej fazy wydmotwórczej.

Zróżnicowany przebieg depozycji prowadzącej do powstania obok siebie, prawie 
w tym samym czasie różnych typów wydm można wyjaśnić lokalnymi zmianami wa
runków przepływu powietrza, spowodowanymi być może samym procesem rozwoju 
wydm (Fedorović 1940, Bagnold 1941, Doskać 1948, Trembaczowski 1967, Wilson 
1972a, Petrov 1976, Lancaster 1983, Tsoar 1983, Szczypek 1986b). Znaczny wzrost 
wysokości i szerokości położonych w niewielkiej odległości od siebie wałów podłuż
nych mógł doprowadzić do takiego zwiększenia prędkości wiatru w obniżeniu mię- 
dzywydmowym, że dalszy proces depozycji na okalających je stokach uległ zahamo
waniu. O wzroście prędkości wiatru świadczą podcięcia tych stoków widoczne zarów
no w odsłonięciu, jak i zarejestrowane ich większym nachyleniem w porównaniu ze 
stokami przeciwległymi. Na znaczne prędkości wiatru wskazuje również gruba frakcja 
piasku wynoszonego z obniżenia deflacyjnego i otaczających je stoków, a deponowa
nego w postaci wału poprzecznego, jak również typ warstwowania w jego obrębie. 
Wał poprzeczny został usypany w strefie spadku prędkości wiatru u wylotu wąskiego 
obniżenia między wydmami podłużnymi (Bagnold 1941). W wyniku połączenia koń
ców wałów podłużnych formą poprzeczną powstała wydma pseudoparaboliczna. Jej 
czoło i ramiona zachowały jednak swoje odrębne cechy, zarówno strukturalne, jak 
i morfologiczne, dzięki temu, że powstała wydma złożona nie podlegała przemieszcza
niu.
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8. Wydma kolo Stanisławie

Na wschód od opisanej wyżej formy rozciąga się w kierunku równoleżnikowym ze
spół form wydmowych (ryc. 24). Są one usypane na powierzchni vistulianskiego stoż
ka napływowego Raby (Starkel 1972), którego piaszczysto-żwirowe osady podścielone 
iłem mioceńskim osiągają w tym rejonie miąższość około 10 m (Jonak 1980). Wydmy 
tworzą skomplikowany system połączonych ze sobą form, najczęściej łukowych. 
W środkowej części tego zespołu wydm zwraca uwagę swoim kształtem trójramienna 
forma łukowa. Jest ona położona przy leśnym trakcie biegnącym ze Stanisławie na 
północ przez Puszczę Niepołomicką, w odległości około 1 km od tej miejscowości.

Wydma jest formą łukowo wygiętą, czołem skierowana ku wschodowi (ryc. 28A). 
Wydma w części czołowej osiąga wysokość 15 m. Jej kulminacja wznosi się nad roz
ległym spłaszczeniem grzbietowym, z którego wybiegają trzy ramiona, skierowane na 
północny zachód i południowy zachód. Północne ramię jest rozdwojone na końcu 
i podobnie jak ramię środkowe odchylone na zewnątrz. Ramiona są krótkie -  osiągają 
125-200 m długości i cechują się małą, 200-metrową rozwartością. Zarówno w części 
czołowej, jak i w obrębie ramion zaznacza się asymetria nachyleń stoków. Bardziej 
strome są stoki o ekspozycji NE, E i SE -  do 23°, łagodniejsze -  przeciwległe 15°, 
obejmują płytkie obniżenie deflacyjne. Występujący w nim torf tworzył się, według 
wyników badań palynologicznych (Nalepka 1994), od okresu borealnego, nieprzerwa
nie przez cały holocen.

Strukturę wydmy badano w rozcięciu drogowym, przebiegającym wzdłuż południo
wego ramienia. Dla zapoznania się z warstwowaniem pozostałych części wydmy wyko
nano 7 wkopów o głębokości 3,5 m, zlokalizowanych w obrębie ramion oraz części 
czołowej (ryc. 28A). Uzupełniono je wierceniami do głębokości 7-9,5 m, przeprowadzo
nymi świdrem rdzeniowym. Niewielka liczba i płytkość odsłonięć oraz materiał z rdzeni 
wiertniczych dają jedynie fragmentaryczny obraz warstwowania i uniemożliwiają prze
prowadzenie pełnej analizy strukturalnej. Poczynione obserwacje pozwalająjednak okre
ślić przynależność występujących w stropowej części wydmy serii piasku do odpowied
nich typów struktur oraz zrekonstruować w przybliżeniu ich zasięg.

Najprostszą budowę posiada środkowe ramię wydmy. Zarówno na jego stoku do
wietrznym, jak i zawietrznym natrafiono na podobnie, skośnie warstwowany piasek 
o upadach 29-31° SE, o strukturze charakterystycznej dla redepozycji grawitacyjnej. 
Ramię południowe buduje piasek o warstwowaniu przekątnym klinowym, zapadający 
w przybliżeniu w dwu przeciwnych kierunkach, zgodnych z ekspozycją stoków: 
w obrębie stoku dowietrznego 8-13° WSW, a 28-31° SSE -  zawietrznego. Reprezen
tuje więc on dwa rodzaje struktury piasku wydmowego.

W przekroju poprzecznym północnego ramienia i części czołowej warstwowanie 
jest bardziej złożone. W tym drugim przypadku (ryc. 28B) piasek stoku dowietrznego 
do głębokości 1 m cechuje się warstwowaniem klinowym (por. fot. 7), charaktery
stycznym dla struktur doprądowych (Bagnold 1941, Land 1964, Mc Kee, Tibbits 1964, 
Yallon 1967, Holm 1968, Muller 1972, Goldsmith 1973, Hunter 1977), z upadami 
lamin 9-11° NW-WNW. Zalegający niżej piasek o miąższości 2 m cechuje się struktu
rą zaprądową (Stankowski 1961, Mc Kee, Tibbits 1964, Borówka 1979, Livingstone 
1987) o upadach 30-31° SE-ESE (por. fot. 6). Pod nim występuje piasek o warstwo
waniu typowym dla struktur doprądowych (Bagnold 1941, McKee, Tibbits 1964,
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Ryc. 28. Morfologia i struktura wydmy koło Stanisławie: A -  plan wydmy, B -  przekrój poprzeczny 
przez czoło wydmy, C -  diagramy średnich wartości biegu i upadu lamin w strukturach doprądowych 
i zaprądowych stoku dowietrznego i zawietrznego (długością strzałek oznaczono wielkość upadu według 
załączonej skali), 1 -  poziomice co 2,5 m, linia ograniczająca formę odpowiada jej podstawie, 2 -  miejsca 
odkrywek, 3 -  linia przedstawionego przekroju, 4 -  piasek bezstrukturalny, 5 -  piasek warstwowany, 
6 -  profile pomiaru biegu i upadu lamin przedstawionych na diagramach oraz profile poboru prób piasku do 
analiz uziarnienia i obtoczenia
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Fot. 20. Przekątne warstwowanie pia
sku w profilu poprzecznym środkowej 
części zachodniego stoku czołowej części 
wydmy koło Stanisławie. Widoczne dwie 
serie piasku o różnych upadach: A -  ze
społy słabo nachylonych lamin, ograniczo
ne płaskimi powierzchniami granicznymi, 
tworzą struktury doprądowe o przekątnym 
warstwowaniu, wydmy wschodniej, B -  
stromiej ułożone zestawy prostolinijnych 
lamin o dużej ciągłości lateralnej, należą do 
struktur zaprądowych wydmy zachodniej. 
Kontakt obu serii piasku jest sedymentacyj
ny. Przekrój odsłonięcia poprowadzony w  
przybliżeniu równolegle do przeważąjącego 
kierunku wiatru, z odchyleniem kilkunastu 
stopni ku południowemu wschodowi

Yallon 1967, Hunter 1977) o upadach 9-13° NW-W (ryc. 28B). Prawdopodobnie 
ta sama seria piasku (te same cechy warstwowania oraz kąt i kierunek zapadania) wy
stępuje we wkopie na zachodnim stoku w pobliżu kulminacji wydmy (ryc. 28B). Na 
głębokości około 3 m jest on podścielony piaskiem zapadającym pod kątem 32° ESE 
(fot. 20). W obrębie stoku zawietrznego czołowej części wydmy również stwierdzono 
występowanie piasku zapadającego pod kątami 30-34° ESE (ryc. 28C). W omawianym 
profilu oraz w obrębie północnego ramienia wydmy mamy więc do czynienia z połą
czeniem się niższej, szybciej przemieszczanej formy o strukturze zaprądowej z wydmą 
wyższą, wolniej przemieszczaną, w obrębie której obok warstwowania charaktery
stycznego dla strony zaprądowej zachowały się fragmenty struktury doprądowej.

W stosunku do średnio- i gruboziarnistych utworów wyjściowych (14 prób) o do
minującej frakcji: 0,5-0,353 mm (25,2%), 0,75-0,5 mm (21,1%) i >0,75 mm (18,8%), 
A/z = 0,41 mm (0,28-0,47 mm), słabym wysortowaniu ó = 1,27 (0,76-1,73) i słabym 
obtoczeniu Wo = 1013 (933-1089), y = 10,3% (1,0-18,5%) piasek wydmowy jest drob
niejszy, lepiej wysortowany i obtoczony (ryc. 29). Wykazuje również pewne zróżni
cowanie w przekroju poprzecznym wydmy. Najbardziej gruboziarnisty, z dominacją 
frakcji 0,5-0,353 mm (32,6%) i Mz = 0,33 mm (0,30-0,37 mm) oraz najgorzej wysor
towany ó = 0,71 (0,60-0,84) jest piasek o strukturze doprądowej budujący dowietrzny 
stok wyższej wydmy (39 prób). Mógł on być uruchamiany (Nowaczyk 1986) przez 
wiatr o prędkości 7 m/s. Piasek o strukturze zaprądowej stoków zawietrznych (106 
prób) obu zrośniętych ze sobą form o przewadze frakcji 0,5-0,353 mm (34,0%) jest
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wzbogacony w materiał drobniejszy 0,2-0,12 mm (18,0%), a odpowiednie parametry 
uziamienia są podobne i wynoszą dla wyższej wydmy Mz = 0,27 mm (0,23-0,31 mm), 
ó = 0,63 (0,39-0,75), a dla niższej Mz = 0,28 mm (0,23-0,35 mm), § = 0,68 (0,58- 
0,80). Różni je natomiast stopień obtoczenia, lepszy w obrębie zawietrznego stoku 
niższej wydmy -  Wo = 1218 (1132-1332), y = 20,5% (8,0-30,5%) niż po zawietrznej 
stronie wydmy wyższej: Wo = 1103 (1058-1145), y = 19,2% (5,5-24,5%). Ten ostatni 
wykazuje również słabsze obtoczenie od piasku o strukturze doprądowej w obrębie 
stoku dowietrznego, dla którego Wo = 1185(1117-1242), a y = 20,2% (8,0-33,0%).

O takim zróżnicowaniu stopnia obróbki ziam w obrębie stoków zawietrznych obu 
wydm mogły zadecydować odmienne cechy osadów w ich obszarach źródłowych. 
Brak utworów organicznych w badanych odsłonięciach i wierceniach nie wyklucza ich 
istnienia, a zatem i możliwości różnofazowego rozwoju wydm, połączonego ze zmianą 
obszaru deflacyjnego. Inną przyczyną zróżnicowania obróbki ziam mogła być różna 
długość transportu eolicznego (Rotnicki 1970, Nowaczyk 1986, Mycielska-Dowgiałło 
1992, 1993 i in.). Lepszym obtoczeniem cechuje się piasek niższej wydmy, szybciej 
przemieszczanej, a więc częściej przesypywany. Na powolny ruch wyższej wydmy 
wskazuje zróżnicowanie cech teksturalnych piasku budującego stok dowietrzny i za
wietrzny (Stankowski 1959, Mycielska-Dowgiałło 1992).

Zarówno cechy morfologiczne, jak i strukturalne wydmy wskazują, że ma ona zło
żoną genezę. Powstała z połączenia dwóch, usypanych przez wiatr zachodni form łu
kowych o różnych rozmiarach. Różnica wielkości wydm zadecydowała zapewne 
o różnym tempie ich przemieszczania, które mogło być przyczyną połączenia form. 
Istnieją przesłanki pozwalające przyjąć, że w okresie zrastania się wydm wschodnia, 
wyższa z nich, była przynajmniej w części czołowej nie tylko nieutrwalona, ale za
chowała cechy formy ruchomej. W jej stropowej części seria piasku o strukturze do
prądowej jest wyraźnie przesunięta ku wschodowi w stosunku do położenia, jakie zaj
muje w części niższej, przykrytej piaskiem drugiej formy. Świadczy to o tym, że zasy
pywaniu stoku dowietrznego, postępującemu od dołu, towarzyszyło przemieszczanie 
kulminacyjnej partii wydmy. Być może, impulsem do przyspieszenia ruchu części 
grzbietowej było właśnie dosuwanie się od zachodu drugiej wydmy. Osłonięcie przez 
nią, a następnie zasypywanie stoku dowietrznego wyższej wydmy spowodowało 
zmniejszenie dostawy piasku do jej kulminacji, umożliwiając tym samym przyspiesze
nie jej ruchu i opóźniając moment całkowitego zrośnięcia (Izmaiłow 1996). W wyniku 
połączenia się wydm został natomiast zahamowany ruch czoła nasuwającej się formy. 
Dzięki temu mógł ulec względnemu przyspieszeniu ruch jej ramion, które prawdopo
dobnie wówczas rozchyliły się na zewnątrz. Był to jednak proces krótkotrwały, po
zwalający zachować im pewną odrębność. Wskutek koncentrycznego, choć niecałko
witego połączenia dwu swobodnie przemieszczających się form łukowych powstała 
trójramienna złożona wydma łukowa. Jej rozwój zakończył się najpóźniej w okresie 
borealnym, kiedy rozpoczęło się zatorfianie niecki deflacyjnej, a w jej pobliżu rozprze
strzeniły się lasy liściaste (Nalepka 1994).
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9. Wydma w Damienicach

Opisywana wydma leży 3 km na północny zachód od Bochni, na skraju Puszczy 
Niepołomickiej w Damienicach, przy trakcie leśnym wiodącym z tej miejscowości na 
północ. Należy ona do długiego łańcucha wydm, rozciągającego się wzdłuż krawędzi 
vistuliańskiego stożka napływowego Raby (Starkel 1972). Jego piaszczysta po
wierzchnia podścielona na głębokości 7-10 m iłem mioceńskim (Jonak 1980) wznosi 
się 5 m powyżej holoceńskiej terasy nadzalewowej Raby (ryc. 30).

Wydma ma kształt lekko wygiętego ku wschodnio-południowemu wschodowi łuku 
o szeroko (900 m) rozwartych ramionach (ryc. 31 A). Różnią się one długością, wyso
kością i nachyleniem stoków. Potężniej rozbudowane jest ramię południowe, biegnące 
na przestrzeni 900 m z zachodnio-południowego zachodu na wschodnio-północny 
wschód wzdłuż krawędzi stożka napływowego i opadające bezpośrednio ku terasie 
holoceńskiej. Asymetria nachyleń stoków w jego obrębie jest niewielka: 12-14° NW 
i 19° SE. Ramię to stanowi najwyżej (11 m) wzniesiony fragment wydmy. W części 
czołowej i w obrębie północnego ramienia wysokość względna zmniejsza się do 6 - 
7 m. Ramię północne jest krótkie (200 m), odchylone ku północnemu zachodowi 
i cechuje się, podobnie jak część czołowa, wyraźną asymetrią stoków. Stoki opadające 
ku niecce deflacyjnej osiągają nachylenia 7°, przeciwległe -  20°. Czoło wydmy po 
stronie zawietrznej łączy się z leżącą obok, mniejszą wydmą, która swoim kształtem 
niemal dokładnie naśladuje formę opisaną wyżej. Jej wysokość dochodzi do 5 m, 
długość ramienia południowego wynosi 140 m, a północnego -  95 m.

Budowa i rozwój większej z obu połączonych wydm były już wcześniej opisywane 
(Izmaiłow 1988) na podstawie istniejącego dawniej odsłonięcia w jej części środkowej. 
W latach późniejszych piaskownia została znacznie powiększona (ryc. 31 A). W trakcie 
eksploatacji piasku możliwe więc było rozszerzenie poczynionych wcześniej obserwa
cji i pomiarów, między innymi o strefę kontaktu czołowej części wydmy z ramieniem 
sąsiedniej formy.

Wydma zbudowana jest z kilku różnowiekowych serii piasku. Najstarsza z nich bu
duje kopalne wzniesienie o wysokości 3 m, zachowane w obrębie południowego ra
mienia wydmy. Piasek cechuje się warstwowaniem przekątnym, charakterystycznym 
dla struktur zaprądowych z laminami zapadającymi pod kątami 22-30° SW-SSW.

Wzniesienie to w całości przykryte jest piaskiem o miąższości do 10 m, nadającym 
zasadniczy kształt obecnej formie (fot. 21). Tworzy on struktury doprądowe i zaprą- 
dowe. W obrębie stoku dowietrznego występuje warstwowanie przekątne klinowe 
z cienkimi zestawami lamin o kształtach prostych oraz zmiennych kierunkach zapada
nia 8-14° WSW-NW (por. fot. 7). Laminy są w stropie ścięte prostymi, zbieżnymi 
powierzchniami granicznymi. Są to struktury powstające w wyniku akreacji (Bagnold 
1941, Land 1964, Mc Kee, Tibbits 1964, Yallon 1967, Holm 1968, Muller 1972, Gold- 
smith 1973, Hunter 1977), przy częstych zmianach kierunku i prędkości wiatru (Brook- 
field 1977, Hunter 1977), po dowietrznej stronie wydm. Opisany piasek o strukturze 
doprądowej, przewarstwiony jedynie lokalnie strukturami zaprądowymi, budujący 
niemal cały stok dowietrzny południowego ramienia wydmy, w jej części czołowej ma 
ograniczony zasięg (ryc. 3 IB) i zanika zupełnie w północnym ramieniu, zastępowany 
przez struktury zaprądowe. Płaszczyzna strukturalnej osi wydmy, rozdzielająca oby-
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Ryc. 31. Morfologia i struktura wydmy w Damienicach: A -  plan wydmy, B -  przekrój poprzeczny 
przez czoło wydmy w  strefie jego połączenia z ramieniem sąsiedniej formy łukowej, C -  diagramy średnich 
wartości biegu i upadu lamin w strukturach zaprądowych stoku zawietrznego (długością strzałek oznaczono 
wielkość upadu według załączonej skali), 1 -  poziomice co 2,5 m, linia ograniczająca formę odpowiada jej 
podstawie (stan przed powstaniem piaskowni), 2 -  ściany piaskowni, 3 -  linia przedstawionego przekroju, 
4 -  płaszczyzna strukturalnej osi wydmy, 5 -  piasek bezstrukturalny, 6 -  piasek warstwowany, 7 -  poziom 
gleby kopalnej, 8 -  profile pomiaru biegu i upadu lamin przedstawionych na diagramach, 9 -  profile poboru 
prób piasku do analiz uziarnienia i obtoczenia
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dwie serie piasku w obrębie południowego ramienia ustawiona prawie pionowo, 
w części czołowej pochyla się wyraźnie w stronę zawietrzną, obrazując wzrost mobil
ności formy w tym kierunku (Urbaniak 1967).

Piasek w strukturach zaprądowych stoku zawietrznego cechuje się warstwowaniem 
przekątnym i klinowym. Tworząje zestawy lamin o dużej długości, prostych kształtach 
we wszystkich płaszczyznach przekroju, ułożonych równolegle do siebie, nachylonych 
pod kątami 17-28° S-NE. Kierunki zapadania i biegu lamin zmieniają się nie tylko 
w profilu podłużnym wydmy, ale także w jej przekrojach pionowych, z wyjątkiem części 
czołowej (ryc. 31C). W obrębie południowego ramienia ku stropowi serii piaszczystej 
stoku zawietrznego zaznacza się stopniowa zmiana biegu warstw z SW-NE na WSW- 
ENE i z N-S na SW-NE. Oznacza to proces odchylania osi morfologicznej ramienia od 
osi czoła i dominującego kierunku wiatru (Glennie 1970, Rotnicki 1970, Borówka 1975, 
1980). Odwrotny kierunek zmian notowany jest w obrębie północnego ramienia, które 
skierowane było początkowo na północny zachód, a następnie uległo odchyleniu ku pół- 
nocno-północnemu zachodowi. Równocześnie z utrwalaniem położenia południowego 
ramienia odbywało się więc wyprostowywanie ramienia północnego.

W obrębie czoła i północnego ramienia piasek stoku zawietrznego na całej niemal 
jego wysokości nadbudowany jest piaskiem o podobnym typie warstwowania, ale wy
raźnie większych upadach 46° E-ENE (fot. 22). W pobliżu kulminacji jest on okryty 
poziomem gleby kopalnej i cienką, kilkunastocentymetrową warstwą piasku bezstruk- 
turalnego. Natomiast u podnóża stoku zawietrznego czoła seria stromo zapadającego 
piasku zazębia się z piaskiem południowego ramienia sąsiedniej wydmy (fot. 23). Ten 
ostatni charakteryzuje się warstwowaniem klinowym. Reprezentują więc strukturę 
utworzoną w warunkach doprądowych.

Piasek stożka napływowego (14 prób), z którego została usypana wydma, jest śred
nio- i gruboziarnisty, z dużym udziałem frakcji 0,75-0,5 mm (25,2%), 0,5-0,353 mm 
(24,6%) i >0,75 mm (21,5%). Ich Mz = 0,36 mm (0,21-0,50 mm). Należy on do utwo
rów słabo wysortowanych 5=  1,18 (0,76-1,39) o słabo obtoczonym ziarnie Wo = 994 
(933-1029) z zawartością ziam y = 9,6% (1,0-18,5%). Jest on bardziej gruboziarnisty, 
gorzej wysortowany i obtoczony od większości piasku budującego wydmę (ryc. 32). 
W profilu poprzecznym jej południowego ramienia zaznacza się drobnienie i wzrost 
wysortowania piasku zgodnie z kierunkiem działania wiatru. Piasek o strukturze do- 
prądowej w obrębie stoku dowietrznego (48 prób) o dominującej frakcji 0,5-0,353 mm 
(28,7%), Mz = 0,29 mm (0,27-0,33 mm) i 5 = 0,75 (0,63-0,96) został w strukturach 
zaprądowych po stronie zawietrznej (48 prób) wzbogacony głównie o frakcję 0,25-0,2 
mm (23,6%) i 0,2-0,12 mm (21,8%), przy udziale frakcji 0,5-0,353 mm (22,9%), co 
wyraża się obniżeniem Mz = 0,27 mm (0,24-0,31 mm), nie powodując jednak zmniej
szenia stopnia wysortowania <5 = 0,68 (0,40-0,92). Zmiany w obtoczeniu ziam są sła
biej zaznaczone. W strukturach doprądowych stoku dowietrznego Wo wynosi 1098 
(1047-1190) przy udziale ziam y = 19,5% (5,5-30,5%). Na stoku przeciwległym, 
w strukturach zaprądowych, wartości te obniżają się nieznacznie do Wo = 1040 (1006- 
1114) i y = 11,1% (2,0-26,5%). Zaznaczające się różnice składu granulometrycznego 
piasku i kierunek ich zmian świadczą o niewielkim przemieszczeniu tej części wydmy 
(Stankowski 1959, 1961, Król 1972, Mycielska-Dowgiałło 1992).

Piasek budujący zasadniczą część północnego ramienia wydmy (38 prób) cechuje 
się również przewagą ziam w przedziałach frakcyjnych 0,5-0,353 mm (28,6%) i 0,25- 
0,2 mm (24,8%), a po stronie zawietrznej również 0,2-0,12 mm (20,8%). Mz wynosi
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Ryc. 32. Diagramy uziamienia piasku, średniej średnicy ziam odchylenia standardowego S oraz ty
pów obróbki i wskaźnika obróbki Wo dla ziam kwarcowych o średnicy 0,75-1,02 mm z wydmy w Damie- 
nicach i z  jej podłoża: I -  piasek rzeczny, II -  piasek wydmowy w profilach a, b, c, d
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Fot. 21. Przekątne warstwowanie 
piasku w przekroju poprzecznym 
północnego stoku południowego 
ramienia wydmy w Damienicach. 
Widoczne dwie serie piasku o róż
nych kierunkach i kącie zapadania: 
A -  równolegle ułożone, prostolinijne 
laminy o dużej ciągłości lateralnej, 
zapadające pod dużym kątem, należą 
do struktur zaprądowych, powstałych 
wskutek grawitacyjnego osuwania 
piasku, budujące stok kopalnej wy
dmy. Odsłonięcie widziane w profilu 
równoległym do kierunku przemiesz
czania piasku, B -  niezgodnie zale
gająca seria piasku o mniejszym 
upadzie, prostej laminacji riplemar- 
kowej, należące do struktur doprądo- 
wych, stoku dowietrznego młodszej 
wydmy. Odsłonięcie widziane w  
przekroju prostopadłym do przewa
żającego kierunku wiatru. Nałożenie 
na siebie obu serii piasku związane 
było ze zmianą kierunku wiatru

Fot. 22. Przekątne warstwowanie 
piasku w przekroju poprzecznym 
wschodniego stoku czołowej części 
wydmy w Damienicach. Widoczne 
bardzo stromo zapadające zespoły 
równoległych do siebie lamin o dużej 
ciągłości lateralnej, powstałych w  
wyniku grawitacyjnego osuwania 
piasku po stronie zawietrznej. Odsło
nięcie widziane w przekroju równo
ległym do kierunku przemieszczania 
materiału
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Fot. 23. Przekątne warstwowanie piasku w strefie połączenia zawietrznych stoków wydm 
w Damienicach: A -  zapadające pod niewielkim kątem zespoły lamin, należące do struktury zaprądowej 
ramienia mniejszej wydmy. Odsłonięcie widziane w przekroju prostopadłym do kierunku przemieszczania 
materiału, B -  piasek o dużym upadzie, należący do struktury zaprądowej zawietrznego stoku czołowej 
części większej wydmy. Odsłonięcie widziane w przekroju równoległym do kierunku przemieszczania 
materiału

0,26 mm (0,21-0,30 mm) na stoku dowietrznym, a 0,29 mm (0,25-0,30 mm) na za
wietrznym. Transport piasku był więc inicjowany podobnie jak w obrębie południowe
go ramienia przez wiatr o prędkości 6,5 m/s. Jednak stopień wysortowania i obtoczenia 
materiału budującego ramię północne jest zdecydowanie wyższy niż w południowej 
części wydmy. Wynika to z większej mobilności północnego ramienia (Rotnicki 1970, 
Seppala 1971, Trembaczowski, Wojtanowicz 1971, Borsy 1974, Nowaczyk 1976, 
Urbaniak-Biemacka 1976, Szczypek 1977, Mycielska-Dowgiałło 1982, 1992, Szczy
pek, Wach 1993a). Wysortowanie piasku zmienia się w profilu poprzecznym północ
nego ramienia od ó = 0,63 (0,50-0,74) po stronie dowietrznej do S = 0,68 (0,62-0,84) 
po zawietrznej. Wartości wskaźników obtoczenia zmieniają się odpowiednio od 
Wo= 1120 (1055-1185) i y = 15,4% (1,0-30,5%), do Wo = 1151 (1074-1185) i y = 
19,9% (12,5-32,5%).

Od cech teksturalnych opisanego wyżej piasku zdecydowanie różni się materiał bu
dujący przypowierzchniową część stoku zawietrznego północnego ramienia. W jego 
składzie dominują frakcje 0,75-0,5 i 0,5-0,353 mm, a Mz -  0,47 mm (0,30-0,64 mm). 
Piasek ten ma nie tylko największą średnią średnicę w obrębie całej wydmy, ale jest 
równocześnie najgorzej wysortowany ó = 1,14 (0,48-1,80) i najsłabiej obtoczony 
Wo = 1007 (945-1044), y = 11,4% (1,0-26,5%), co może tłumaczyć jego duże upady. Do 
jego uruchomienia (Nowaczyk 1986) potrzebny był wiatr o prędkości powyżej 8 m/s.
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Fot. 24. Przekątne warstwowanie piasku w przekroju poprzecznym południowego stoku południowego 
ramienia wydmy koło Gawłówka. Dwie różnowiekowe serie piasku o przekątnym warstwowaniu i dużych 
upadach w przeciwnych kierunkach, należące do struktur utworzonych w wyniku grawitacyjnego osuwania 
piasku po stoku zawietrznym, rozdziela poziom gleby kopalnej. Zmiana kierunku osuwania piasku związa
na była ze zmianą kierunku wiatru o 90°. Przekrój poprowadzony równolegle do kierunków przemieszcza
nia materiału

Wzrost gruboziamistości omawianej serii piasku nie mógł być jednak spowodowa
ny wzrostem prędkości wiatru, ponieważ zazębia się on z o wiele drobniejszymi osa
dami tworzonej w tym samym czasie sąsiedniej wydmy. Stropowa seria piasku mogła 
pochodzić z innego obszaru alimentacyjnego niż niżej leżące warstwy, wskutek czego 
odzwierciedlają one odmienne cechy teksturalne swoich osadów wyjściowych. Biorąc 
jednak pod uwagę fakt, że wzrost gruboziamistości piasku zaznaczył się w końcowym 
okresie fazy wydmotwórczej i dotyczył wydmy o dużych rozmiarach, częściowo unie
ruchomionej, mógł on być efektem długości trwania procesów i stopniowego wyczer
pywania się drobnego materiału w obszarze deflacyjnym (Rotnicki 1970). Wniosek 
taki potwierdza zwiększenie udziału frakcji >0,75 mm w stropowej części piasku obni
żenia deflacyjnego oraz wzrost ich Mz do 0,47 mm, to jest do wartości identycznej 
z notowaną w wydmie (ryc. 32). Prawie zupełny brak zmian wysortowania i niewielką 
poprawę obtoczenia piasku wydmowego w porównaniu z materiałem wyjściowym 
należy wiązać z krótkim czasem jego transportu (Rotnicki 1970, Seppala 1971, Trem- 
baczowski, Wojtanowicz 1971, Borsy 1974, Nowaczyk 1976, Urbaniak-Biemacka 
1976, Szczypek 1977, Mycielska-Dowgiałło 1982, 1992, Szczypek, Wach 1993a).
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Rozwój wydmy odbywał się podczas co najmniej dwóch faz wydmotwórczych, 
z których decydujące znaczenie dla ostatecznych rozmiarów i kształtu formy miała 
faza, zakończona powstaniem gleby, zachowanej dziś w stanie kopalnym. Inicjalna 
forma wydmowa została usypana na krawędzi stożka napływowego Raby, a zarazem 
na granicy stref o różnej wilgotności podłoża. Ze względu na jej fragmentaryczne za
chowanie, trudno określić typ tej formy. Weszła ona następnie w skład wydmy łukowej 
i została całkowicie przykryta jej piaskiem. Proces zasypywania odbywał się w fazie 
unieruchomienia pierwotnego wzniesienia wydmowego lub zachodził gwałtownie. 
Świadczy o tym brak śladów niszczenia starej struktury w warunkach zmiany kierunku 
usypywania piasku czy nawet zmiany kierunku wiatru (Muller 1972), na jaką wskazuje 
niezgodność ułożenia obu serii osadów wydmowych.

Wydma łukowa przemieszczała się pod wpływem wiatru zachodniego, skrajem 
piaszczystej powierzchni, skośnie do krawędzi stożka. Dlatego też jej kolejne odcinki 
docierały z różną prędkością i w różnym czasie do granicy suchego piasku, gdzie były 
zatrzymywane. Stabilizowanie formy postępowało od końca południowego ramienia. 
Dlatego ramię to zachowało strukturę doprądową, typową dla form przemieszczonych 
na niewielką odległość i mały stopień eolizacji piasku. Część czołowa i ramię północne 
przemieszczały się dłużej i później zostały utrwalone. Dowodem tego jest ich zaprą- 
dowa struktura oraz występowanie wyłącznie w ich obrębie osadów najmłodszych: 
serii gruboziarnistego piasku, gleby kopalnej i nadległej serii eolicznej.

Efektem zróżnicowanej mobilności poszczególnych części wydmy było wyprosto
wywanie formy, poprzez wydłużanie południowego ramienia, rozrastającego się kosz
tem skracanego i wyprostowywanego ramienia północnego. Proces ten został zareje
strowany w postaci zmian biegu warstw. Ostateczne utrwalenie wydmy, spowodowane 
prawdopodobnie wyczerpaniem się drobnoziarnistego materiału w obszarze deflacyj- 
nym (Urbaniak 1967), przerwało proces jej przekształcania w formę prostolinijnego 
wału (Małkowski 1913, Krygowski 1959, Borsy 1964). Wcześniej doszło do połącze
nia czoła wydmy z nieruchomym ramieniem sąsiedniej, położonej na przedpolu, po
dobnie rozwijającej się formy. Powstała grzęda wydm hakowatych o wspólnym długim 
południowym ramieniu, z którego wybiegają krótkie, odchylone na zewnątrz szcząt
kowe ramiona północne. Asymetria ramion w formie tego typu jest jej cechą pierwot
ną, związaną z cyklem tworzenia, a nie przekształcania wydmy. Warunkiem jej po
wstania było istnienie przeszkody, hamującej swobodne przemieszczanie wydmy 
(Wojtanowicz 1968, Seppala 1971).

10. Wydma koło Gawłówka

Największe wydmy północnej części Puszczy Niepołomickiej rozciągają się rów
noleżnikowo na przestrzeni 3 km wzdłuż Drogi Królewskiej, dochodząc do zabudowań 
Gawłówka (ryc. 33). Zostały one usypane na powierzchni vistuliańskiego stożka na
pływowego Raby (Starkel 1972) w obszarze płytszego (7 m) niż na terenach sąsiednich 
zalegania iłu mioceńskiego (Jonak 1980).

Wydmy hakowate powiązane są ze sobą szeregowo za pośrednictwem długich, rów
noleżnikowo wyciągniętych, południowych ramion, które tworzą podstawę formy złożo
nej typu grzędy. Z niej wyrastają ku północnemu zachodowi krótkie, zachowujące
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Ryc. 34. Morfologia i struktura wydmy koło Gawłówka: A -  plan wydmy, B -  przekrój poprzeczny 

przez środkową część południowego ramienia wydmy, C -  diagramy średnich wartości biegu i upadu lamin 
w strukturach zaprądowych stoku dowietrznego i zawietrznego (długością strzałek oznaczono wielkość 
upadu według załączonej skali, a linią przerywaną rozdzielono diagramy odnoszące się do serii różnowie- 
kowego piasku), 1 -  poziomice co 2,5 m, linia ograniczająca formę odpowiada jej podstawie, 2 -  ściany 
odsłonięć, 3 -  linia przedstawionego przekroju, 4 -  piasek bezstrukturalny, 5 -  piasek warstwowany, 
6 -  poziom gleby kopalnej, 7 -  profile pomiaru biegu i upadu lamin przedstawionych na diagramach, 
8 -  profile poboru prób piasku do analiz uziamienia i obtoczenia
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swoją odrębność północne ramiona wydm. Jedynie najdalej na wschód wysunięta wy
dma ma północne ramię odwrócone na północny wschód, dostosowane swoim położe
niem do przebiegu krawędzi stożka napływowego. Południowe ramię grzędy cechuje 
się odwróceniem asymetrii nachyleń. Polega ona na tym, że stok północny jest bardziej 
stromy od południowego.

W obrębie tej złożonej formy znajduje się kilka odsłonięć na terenie piaskowni 
i w przekopie drogowym (ryc. 34A). Najbardziej kompleksowy obraz warstwowania, 
obejmujący zarówno obydwa ramiona, jak i strefę czołową jednej formy, wchodzącej 
w skład grzędy, dają odsłonięcia zlokalizowane w obrębie najdalej na zachód wysu
niętej wydmy. Należy równocześnie zaznaczyć, że przedstawiony niżej opis jej budo
wy jest taki sam jak w badanych formach sąsiednich. Analizowana wydma osiąga wy
sokość 7 m. Jej północne ramię o długości 125 m i nachyleniach stoków: 12° WSW 
i 22° ENE jest niższe (5 m) od południowego. To drugie ma długość 700 m i w odróż
nieniu od poprzedniego cechuje się nieprawidłowym dla form łukowych rozkładem 
nachyleń stoków, z których sąsiadujący z niecką deflacyjną jest bardziej stromy (23° 
N) od przeciwległego (14° S).

Złożoność morfologiczna wydm znajduje pełne potwierdzenie w strukturze, zmie
niającej się wzdłuż jej osi podłużnej. Południowe ramię wydmy budują dwie serie róż- 
nowiekowego piasku (ryc. 34B) rozdzielone na stoku północnym poziomem gleby ko
palnej. Obydwie te serie tworzą struktury zaprądowe o przekątnym warstwowaniu 
(fot. 24). We wszystkich płaszczyznach przekroju laminy mają kształty proste, a ich 
zestawy ograniczone są płaskimi powierzchniami granicznymi. Taki kształt lamin wska
zuje na małe prędkości wiatru i grawitacyjny typ depozycji (Sharpe 1938, Land 1964, 
Hoyt 1966, Mc Kee 1966, Holm 1968, Mc Kee, Bigarella 1972, Hunter 1977, Borówka 
1979). Obydwie serie piasku zapadają generalnie w dwu przeciwnych kierunkach. Star
sze osiągają nachylenie 32° SE. Budują formę o wysokości 6 m. Jej partia grzbietowa i 
południowy stok są ścięte. Stok północny, okryty glebą kopalną, nie wykazujący śladów 
niszczenia, wyznacza wcześniejsze położenie ramienia. Jego przebieg z północnego 
wschodu na południowy zachód jest niezgodny z osią morfologiczną obecnej formy, 
która ma kulminację przesuniętą ku północy. Najdalszemu przesunięciu uległ końcowy 
odcinek ramienia, w obrębie którego wyklinowuje się gleba kopalna i zanika starsza seria 
piasku. Młodsza seria piasku występuje na całej długości północnego stoku, okrywając 
glebę kopalną. Jego upad wynosi 31-34°, a kierunek zapadania wykazuje zmienność 
w profilu pionowym (ryc. 34C), ulegając ku stropowi ujednoliceniu wzdłuż całej formy. 
Pozwala to wnioskować o odginaniu ramienia na zewnątrz w miarę jego przesuwania ku 
północy (Glennie 1970, Rotnicki 1970, Borówka 1975, 1980).

Północne ramię wydmy w całości buduje jedna seria piasku o strukturze zaprądo- 
wej. W jego obrębie piasek zapada pod kątami 29-31° w kierunkach zmieniających się 
z NNE-NE w spągu na E w stropie (ryc. 34C). Wymienione cechy warstwowania 
świadczą o dużej mobilności ramienia oraz jego stopniowym odchylaniu od głównej 
osi wydmy w miarę przemieszczania. Również czoło wydmy posiada cechy formy 
o dużej mobilności, w prawie całym przekroju poprzecznym zbudowanej z piasku 
o strukturach zaprądowych. Piasek zapada pod kątami 30-32° E. W strefie połączenia 
z sąsiednią wydmą widoczne jest nałożenie młodszego piasku jej ramienia, usypanego 
z południa, na piasek części czołowej, zapadający w kierunku wschodnim (ryc. 35). 
W przekroju z zachodnio-północnego zachodu na wschodnio-południowy wschód 
zaznacza się to w postaci zalegania piasku poziomo warstwowanego na piasku o stro
mym upadzie warstw.
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Piasek starszej serii wydmowej, budujący całe północne ramię (12 prób) i zasadni
czą część południowego ramienia wydmy (25 prób), nie wykazuje żadnych różnic pod 
względem uziamienia i obtoczenia (ryc. 36). Równocześnie jest drobniejszy, lepiej 
wysortowany i obtoczony od piasku stożka napływowego (22 próby). Ten ostatni 
w obu obszarach alimentacyjnych, położonych po obu stronach południowego ramie
nia jest gruboziarnisty z dominacją frakcji 0,75-0,5 mm (27,4%), Mz = 0,44 mm (0,28- 
0,50 mm), słabo wysortowany <5 = 1,07 i 1,12 (0,57-1,51), a także słabo obtoczony 
Wo = 996 i 1008 (947-1053), y = 9,8 i 15,5% (1,0-26,5%).

W starszym piasku wydmowym największy udział procentowy ma frakcja 0,5- 
0,353 mm (37,3%), a Mz w obrębie poszczególnych ramion wynosi 0,33 i 0,34 mm 
(0,31-0,39 mm). Był więc uruchamiany (Nowaczyk 1986) przez wiatr o prędkości 
poniżej 7 m/s. Piasek jest umiarkowanie wysortowany ó = 0,69 i 0,70 (0,58-0,84) 
i wyraźnie obtoczony W„ = 1270 i 1276 (1203-1386), y = 28,5 i 29,9% (20,5-42,5%). 
Młodszy piasek wydmowy (11 prób) różni się od starszego niższą wartością Mz = 0,28 
mm (0,25-0,35 mm) przy niezmienionej frakcji podstawowej (32,4%). Był więc on uru
chamiany przez wiatr o prędkości 6 m/s. Od starszego piasku jest też nieco lepiej wy
sortowany § = 0,66 (0,58—0,80) i słabiej obtoczony WQ = 1268 (1233-1319), y = 24,7% 
(16,5-31,5%). Równocześnie wykazuje podobny do serii starszej stopień przekształce
nia w stosunku do materiału źródłowego.

Zmiany wysortowania i obtoczenia starszego piasku wydmowego w stosunku do 
materiału wyjściowego są efektem jego wielokrotnego przesypywania, trwającego 
jednakowo długo w obrębie obu ramion (Rotnicki 1970, Nowaczyk 1986, Mycielska- 
Dowgiałło 1992, 1993), choć, być może, przypadającego lub zmieniającego nasilenie 
w różnych fazach ich rozwoju. Zbliżone do siebie cechy granulometryczne dwu róż- 
nowiekowych serii piasku wydmowego mogą natomiast świadczyć o wzbogaceniu 
młodszej z nich materiałem pochodzącym z niszczenia przekształcanej formy (Rotnicki 
1970).

Wydmy tworzące grzędę wydm hakowatych rozwijały się podczas dwóch faz wy- 
dmotwórczych. W pierwszej z nich, wzdłuż pasa wilgotniejszego podłoża zostały sze
regowo usypane wydmy łukowe. Przemieszczały się one pod wpływem wiatru zachod
niego jako oddzielne formy, ponieważ nie stwierdzono kontaktowania się ze sobą star
szych serii piasku sąsiednich wydm. Rozmieszczenie ramion różniło się od obecnego, 
sądząc po zmianie kierunków upadu i biegu warstw w profilach pionowych ich stoków 
zawietrznych. Północne ramię badanej wydmy skierowane było bardziej ku zachodnio- 
północnemu zachodowi. Dokładniej można określić położenie stoku południowego 
ramienia, które wyznacza poziom gleby kopalnej. Było ono skierowane na południowy 
zachód.

Po okresie utrwalenia, w drugiej fazie wydmotwórczej, trwającej krócej niż po
przednia lub odznaczającej się mniejszą intensywnością procesów, jak na to wskazuje 
niewielka miąższość osadzonego piasku, nastąpiła zmiana kierunku wiatru na po
łudniowy lub południowo-zachodni. W tych warunkach wydma uległa przebudowie 
(Muller 1972). Południowe ramię, wystawione na działalność wiatru, przechwytywało 
niesiony przez niego materiał, który wraz z piaskiem ścinanego, dawnego zawietrzne
go, południowego stoku był deponowany na stoku przeciwległym. O udziale redepo- 
nowanego materiału świadczy dobre wysortowanie i obtoczenie serii młodszego piasku 
wydmowego. Prowadziło to do przesunięcia ramienia na północ, szczególnie w jego 
odcinku końcowym i odwrócenia asymetrii nachyleń jego stoków. Północne ramię
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otrzymywało mniejszą ilość świeżego materiału z osłoniętej od południa niecki defla- 
cyjnej. Podlegało więc przyspieszonemu przemieszczaniu. Wielokrotnie przesypywany 
w jego obrębie piasek uzyskał wysoki stopień eolizacji. W wyniku tego ruchu został 
zniszczony poziom gleby kopalnej, a samo ramię odchyliło się na północny zachód, jak 
na to wskazuje kierunek zmian biegu warstw w jego obrębie. Być może, było ono rów
nocześnie skracane wskutek rozwiewania. Najmniej aktywną częścią wydmy w tej 
fazie rozwoju było jej czoło, położone równolegle lub skośnie do przeważającego kie
runku wiatru. Przykrycie jego stoku zawietrznego serią młodszego piasku przyłączane
go ramienia sąsiedniej wydmy zdaje się świadczyć, że nie podlegało ono przemiesz
czaniu. Ruch piasku mógł natomiast odbywać się wzdłuż niego.

Połączenie obu form nastąpiło więc głównie dzięki ruchowi południowego ramie
nia, którego koniec w trakcie przemieszczania dosunął się do czoła położonej w pobli
żu wydmy. Warunkiem powstania opisanej grzędy form hakowatych było bliskie, rzę
dowe położenie wydm oraz zmiana kierunku wiatru o około 90°.

11. Wydma w Grądach

Między wzniesienia wysoczyzny Szczepanowskiej wnika od północy dolinami pia
sek fluwioglacjalny (Konior 1946), często zwydmiony. Wydmy nie tworzą w tym ob
szarze zwartych kompleksów, występują w odosobnieniu. Największa z nich, nosząca 
nazwę Wilczej Góry, leży w Grądach, przy bocznej drodze, odchodzącej w odległości 
3 km na północ od stacji kolejowej w Brzesku, od szosy prowadzącej do Szczurowej 
(ryc. 37). Wydma została usypana 1,5-2 km na zachód od głównego grzbietu Wyso
czyzny, we wschodniej części równoleżnikowo rozciągającego się poziomu piaszczy- 
sto-żwirowych utworów kemowych zlodowacenia Sanu. Utwory te osiągają miąższość 
5-10 m (Jawor i in. 1982), ale ich powierzchnia wznosi się tylko 2 m powyżej holo- 
ceńskiej terasy Uszewki.

Wydma należy do form łukowych. Taki kształt nadaje jej wygięta ku wschodowi li
nia grzbietowa i stok zawietrzny (ryc. 38A). Stok ten jest krótki i stromy -  18-28° NE- 
SE, ostro odcinający się od płaskiej podstawy. Jedynie za czołem wydmy przechodzi 
łagodnie w pas rozwianego piasku, rozciągniętego na południowy wschód. Przeciwle
gły stok, łagodny, o nachyleniach 6-8° NE-SW w dolnym, a 12° w gómym odcinku, 
wypełnia prawie całą przestrzeń wewnątrz łuku wydmowego. Poza jego prostolinijną 
podstawę wysuwają się na północny zachód i południowy wschód niskie, wąskie (100- 
200 m) i krótkie (200-300 m) ramiona. Ich rozwartość wynosi 500 m, co przy podob
nej, 475-metrowej szerokości części czołowej nadaje wydmie kształt tarczowy. Wy
dma osiąga 18 m wysokości. W partii kulminacyjnej jej grzbiet jest szeroki i spłasz
czony, zwieńczony 2,5-metrowej wysokości formą barchanopodobną. Jej stromy stok 
(20°) i rogi zwrócone są na południowo-południowy wschód (ryc. 38A).

Ryc. 36. Diagramy uziamiania piasku, średniej średnicy ziam Mz, odchylenia standardowego S oraz ty
pów obróbki i wskaźnika obróbki Wo dla ziam kwarcowych o średnicy 0,75-1,02 mm z wydmy koło Ga- 
włówka i z jej podłoża: 1 a -  piasek rzeczny z niecki deflacyjnej w  obrębie ramion wydmy, I b -  piasek 
rzeczny z południowego przedpola wydmy, II -  piasek wydmowy w profilach a, b, c
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Rozległe, sięgające utworów podłoża piaskownie i rozcięcie drogowe odsłaniają 
budowę wydmy w przekrojach poprzecznych i podłużnych czoła oraz ramion (ryc. 
38A). Wydmę buduje piasek przekątnie warstwowany, zapadający w przeciwnych 
kierunkach (ryc. 38B). Szerszą strefę, obejmującą poza stokiem zawietrznym również 
część dowietrznego, zajmuje piasek cechujący się dużą jednolitością warstwowania 
(fot. 25). W przekroju poprzecznym wydmy tworzy zespoły lamin ograniczonych pła
skimi powierzchniami granicznymi, z których dolne mają cechy poziomów deflacyj- 
nych. W ich obrębie laminy o dużej ciągłości, prostym kształcie i równoległym do 
siebie przebiegu są nachylone pod kątami 32-34° E-SE. W przekroju podłużnym wy
dmy i w płaszczyźnie horyzontalnej tworzą zespoły rynnowe z deflacyjnymi po
wierzchniami granicznymi, wygiętymi w kierunku dowietrznym i zgodnie ze spadkiem 
stoku (por. ryc. 5, fot. 2). Wypełnienie rynien jest najczęściej asymetryczne. Jest to typ 
warstwowania wiązany z wiatrem o niewielkiej prędkości (Gradziński i in. 1986), po
wstający w wyniku osuwania piasku na stromych stokach zawietrznych (Sharp 1966, 
Mc Kee, Douglass, Rittenhouse 1971, Mc Kee, Bigarella 1972, Hunter 1977). Kierunki 
biegu warstw w obrębie stoku zawietrznego są zróżnicowane tak w profilu podłużnym, 
jak i pionowym (ryc. 38C). Wzdłuż południowego ramienia wydmy ku stropowi za
znacza się stała tendencja odchylania osi morfologicznej, przebiegającej poprzednio 
z południowo-południowego zachodu na północno-północny wschód ku południowe
mu zachodowi. Podobną tendencję można zauważyć w obrębie północnego ramienia. 
Oznacza to, że wydma wcześniej odznaczała się mniejszą niż obecnie krzywizną linii 
grzbietowej (Mackenzie 1964, Mc Kee 1966, Borówka 1975). W profilu pionowym 
czoła wydmy kierunki biegu i upadu warstw są stałe, poza jego częścią kulminacyjną. 
W tworzącej ją  formie barchanopodobnej piasek zapada ku SSE, wskazując na zmianę 
kierunku jego usypywania.

Piasek występujący w obrębie stoku dowietrznego jedynie wzdłuż ramion okrywa 
jego powierzchnię aż po grzbiet. W partii czołowej sięga do 3/4 wysokości stoku, 
sprawiając bardziej wrażenie pokrywy nałożonej na strukturę wydmy odznaczającej się 
dużą mobilnością niż integralnej części formy nieznacznie tylko przemieszczonej (fot. 
26). Piasek ten cechuje się warstwowaniem przekątnym, w którym zarówno laminy,

Ryc. 37. Położenie wydmy w Grądach na tle głównych elementów rzeźby i utworów powierzchnio
wych: A -  lokalizacja obszaru badań, B -  sytuacja morfologiczno-geologiczna badanej wydmy, 1 -  obszar 
badań, 2 -  wysoczyzny, 3 -  spłaszczenia erozyjno-denudacyjne z wychodniami iłu mioceńskiego, 4 -  stoki 
z wychodniami iłu mioceńskiego, 5 -  doliny nieckowate, 6 -  pokrywy gliny morenowej ze zlodowacenia 
Sanu, 7 -  poziomy akumulacji piasku i żwirów wodnolodowcowych ze zlodowacenia Sanu, 8 -  równiny 
akumulacji piasku i żwirów wodnolodowcowych ze zlodowacenia Odry, 9 -  powierzchnie teras rzecznych i 
stożków napływowych ze zlodowacenia Odry, zbudowanych z piasku i żwirów, 10 -  powierzchnie vistu- 
liańskich teras rzecznych i stożków napływowych, zbudowanych z piasku i żwirów, 11 -  powierzchnie 
holoceńskich teras rzecznych i stożków napływowych, zbudowanych z piasku, żwirów, mułku i mad, 12 -  
koryta rzeczne, 13 -  wydmy, 14 -  badana wydma

Ryc. 38. Morfologia i struktura wydmy w Grądach: A -  plan wydmy, B -  przekrój poprzeczny przez 
czoło wydmy, C -  diagramy średnich wartości biegu i upadu lamin w strukturach zaprądowych stoku za
wietrznego (długością strzałek oznaczono wielkość upadu według załączonej skali), 1 -  poziomice co 2,5 
m, linia ograniczająca formę odpowiada jej podstawie (stan przed powstaniem piaskowni), 2 -  ściany 
piaskowni, 3 -  linia przedstawionego przekroju, 4 -  płaszczyzna strukturalnej osi wydmy, 5 -  piasek bez- 
strukturalny, 6 -  piasek warstwowany, 7 -  profile pomiaru biegu i upadu lamin przedstawionych na dia
gramach, 8 -  profile poboru prób piasku do analiz uziarnienia i obtoczenia
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Fot. 25. Warstwowanie piasku w przekroju poprzecznym zachodniego stoku czołowej części wydmy w  
Grądach. W przeważającej części odsłonięcia widoczne przekątne ułożenie równoległych lamin o prostych 
kształtach, zapadających pod dużym kątem, tworzących strukturę zaprądową, powstałą w wyniku grawita
cyjnego osuwania piasku. W niższej części grzbietu, w stropie przechodzą one w serię piasku, zalegającą 
horyzontalnie, a w strefie kontaktu ze strukturami zaprądowymi -  słabo nachyloną w tym samym co one 
kierunku. Tworzą strukturę doprądową. Przekrój poprowadzony równolegle do przeważającego kierunku 
wiatru i osuwania piasku

Fot. 26. Przekątne warstwowa
nie piasku w przekroju poprzecz
nym zachodniego stoku czołowej 
części wydmy w Grądach. Wi
doczna strefa kontaktu dwu serii 
piasku o odmiennych kierunkach i 
kątach nachylenia: A -  stromo 
zapadające, regularne, równoległe 
laminy, związane z grawitacyjnym 
osuwaniem piasku po stronie za
wietrznej, B -  słabo nachylone 
laminy o prostej laminacji riple- 
markowej, związane z depozycją 
na stoku dowietrznym. Widoczne 
lekkie wygięcie i pochylenie lamin 
na kontakcie z  niżej leżącą serią 
piasku. Strefa kontaktu obu serii -  
nierówna, deflacyjna. Odsłonięcie 
widziane w przekroju równoległym 
do przeważającego kierunku wiatru 
i osuwania piasku
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Fot. 27. Warstwowanie piasku 
w przekroju podłużnym zachodniego 
stoku czołowej części wydmy w  
Grądach. Prawie poziome, cienkie 
laminy, ograniczone płaskimi po
wierzchniami granicznymi, tworzą 
strukturę doprądową o prostej lami- 
nacji riplemarkowej. Odsłonięcie 
widziane w przekroju prostopadłym 
do przeważającego kierunku wiatru

jak i ograniczające je powierzchnie zachowują we wszystkich płaszczyznach przekroju 
kształty proste (fot. 27). Jest to warstwowanie powstające po doprądowej stronie form 
w wyniku procesu akrecji (Bagnold 1941, Land 1964, Mc Kee, Tibbits 1964, Yallon 
1967, Holm 1968, Muller 1972, Goldsmith 1973, Hunter 1977). Upady lamin są nie
wielkie -  2-6° WSW-W. W strefie kontaktu z serią piasku o strukturze zaprądowej 
zaznacza się łagodne załamanie lamin i pochylenie ich ku wschodowi (fot. 25, 26). 
W obrębie ramion w spągowej części serii zaznacza się dość wyraźnie wzrost ich na
chylenia do 8-12° WNW-WSW. Jest to nachylenie zbliżone do tego, jakim cechuje się 
powierzchnia kontaktu piasku budującego struktury doprądowe i zaprądowe w części 
czołowej (10-12° W). Może więc ona wyznaczać powierzchnię dowietrznego stoku 
wydmy sprzed okresu depozycji piasku o mniejszym nachyleniu.

Utwory wyjściowe (14 prób) cechują się największym udziałem procentowym frak
cji 0,75-0,5 mm (26,8%) i 0,5-0,353 mm (25,2%), Mz = 0,44 mm (0,37-0,47 mm), 
słabym wysortowaniem ó = 1,05 (0,65-1,46) i wskaźnikiem obróbki Wo = 1025 (972- 
1070) przy y = 5,9% (1,0-13,0%). Piasek wydmowy jest w stosunku do nich drobniej
szy, lepiej wysortowany i obtoczony (ryc. 39).

Stopień tych zmian jest podobny zarówno w krótko transportowanym piasku w ob
rębie stoku dowietrznego (50 prób), jak i w wielokrotnie przesypywanych osadach 
stoku zawietrznego (62 próby). W obrębie obu stoków różni się on tylko frakcją pod
stawową i średnią średnicą ziarn. Pierwsza z nich zmienia sie od 0,5-0,353 mm 
(31,2%) i 0,75-0,5 mm (24,8%) na stoku dowietrznym do 0,5-0,353 mm (34,2%) -  na 
zawietrznym, a Mz -  odpowiednio od 0,35 mm (0,32-0,43 mm) do 0,30 mm (0,28-0,35 
mm). Piasek był więc uruchamiany (Nowaczyk 1986) przez wiatr o prędkości około
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Ryc. 39. Diagramy uziamienia piasku, średniej średnicy ziam Mz, odchylenia standardowego S oraz ty
pów obróbki i wskaźnika obróbki dla ziam kwarcowych o średnicy 0,75-1,02 mm z wydmy w  Grądach 
i z jej podłoża: I -  piasek wodnolodowcowy, II -  piasek wydmowy w profilach a, b

7 m/s. Ponieważ wzrost średnicy ziam na stoku dowietrznym nie jest, biorąc pod uwa
gę strukturę osadów, wynikiem wzrostu prędkości wiatru, należy go wiązać ze wzro
stem gruboziamistości materiału źródłowego (Nowaczyk 1986).

Wysortowanie obu serii piasku jest umiarkowane, a obtoczenie wyraźne. Wartości 
S wynoszą dla piasku o strukturze doprądowej 0,73 (0,48-1,11), a 0,71 -  dla piasku 
o strukturze zaprądowej (0,42-0,84). W tym samym kierunku zmienia się Wo od 1132 
(1006-1250) i y = 20,8% (9,0-38,0%) do Wo 1137 (1011-1333) i y = 21,6% (11,5- 
34,0%). Podobieństwo stopnia eolizacji obu serii piasku, który odbył różnej długości 
transport w środowisku eolicznym, można wyjaśnić dużą dostawą świeżego materiału 
do dłużej przemieszczanego piasku o strukturze zaprądowej (Rotnicki 1970, Nowaczyk 
1986, Mycielska-Dowgiałło 1992, 1993).
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Brak przewarstwień organicznych w piasku wydmowym pozwala sądzić, że mimo 
złożonej budowy rozwój formy przebiegał w sposób ciągły, choć można w nim wyróż
nić kilka etapów. W pierwszym z nich, pod wpływem wiatru zachodniego została usy
pana wydma, która prawdopodobnie tylko w obrębie ramion zachowała drobne frag
menty struktury doprądowej. Była więc przemieszczana ruchem odśrodkowym (Pema- 
rowski 1952, 1958, Kobendza, Kobendzina 1958, Hurault 1966, Mc Kee, Douglass 
1971, SeppSla 1971, Aartolahti 1973, Miszalski 1973), obejmującym również ramiona. 
Przy zróżnicowanej prędkości tego ruchu, najszybszego w części czołowej, następo
wało wydłużanie ramion i wzrost ich rozwartości, wolniejszy jednak od wzrostu krzy
wizny osi morfologicznej wydmy. Taki wniosek potwierdza kierunek zmiany biegu 
warstw ku stropowi piasku stoku zawietrznego. Wydma uzyskała kształt zbliżony do 
obecnego wygięcia linii grzbietowej. Duże nachylenie spągowej części piasku stoku 
dowietrznego wskazuje, że ruch wydmy odbywał się powoli (Mc Kee 1966), być może 
w związku z dużą dostawą piasku, co pozwoliło wydmie osiągnąć wysokość większą 
od obecnej, o czym świadczy ścięta powierzchnia grzbietowa.

W drugim etapie rozwoju, odbywającym się nadal pod wpływem wiatru zachodnie
go, nad prędkością przemieszczania piasku w obrębie wydmy zaczęła dominować do
stawa materiału z zewnątrz. Był on składany na stoku dowietrznym, niezgodnie z jego 
uprzednio większym nachyleniem. Depozycja postępowała więc od podnóża stoku 
dowietrznego, obejmując stopniowo coraz wyższe jego części. Prawdopodobnie rów
nież wówczas zachodziło ścinanie grzbietu. Proces spłaszczania stoku dowietrznego 
wskazuje na brak możliwości transportu piasku w górę po jego powierzchni (Petrov 
1976). Musiało więc nastąpić albo zmniejszenie prędkości wiatru, albo wzrost grubo- 
ziamistości materiału podłoża lub stok osiągnął zbyt duże nachylenie do transportu 
w istniejących warunkach. O ile pierwszej możliwości przeczy większa w stosunku do 
poprzedniej frakcja deponowanego piasku, o tyle dwie pozostałe wydają się prawdo
podobne. Wzrost nachylenia stoku mógł być konsekwencją powiększania wysokości 
wydmy, a pojawienie się grubszej frakcji w deponowanym piasku mogło oznaczać 
wyczerpywanie się drobniejszego materiału w niecce deflacyjnej, po długim okresie 
oddziaływania wiatru o stałym kierunku (Urbaniak 1967). Wydłużenie stoku dowietrz
nego w kierunku niecki deflacyjnej spowodowało wyprostowanie jego podstawy 
i skrócenie ramion. Ponieważ procesowi temu nie towarzyszyły zmiany kształtu linii 
grzbietowej ani stoku zawietrznego, wydma nie uległa wyprostowaniu, ale uzyskała 
formę tarczową.

Końcowym epizodem w rozwoju wydmy było usypanie pod wpływem wiatru pół- 
nocno-północno-zachodniego, grzbietowej formy barchanopodobnej. Poza nią, jedy
nym śladem zmiany kierunku wiatru może być pas rozwianego piasku, ciągnący się po 
zawietrznej stronie wydmy. Jeśli istotnie tak było, oznacza to, że w czasie zmiany kie
runku wiatru nie tylko część grzbietowa, ale także stoki nie były jeszcze ustabilizowa
ne. Zmiana ta musiała jednak nastąpić na krótko przed utrwaleniem wydmy, skoro 
zdążyła zapisać się tylko w morfologii i strukturze jej najbardziej mobilnej części.

Tarczowy kształt wydmy jest wynikiem przekształcenia formy łukowej, dostoso
wującej się do zmienionych przez swój rozwój warunków transportu piasku. Równo
cześnie stanowi ona przykład początkowego stadium przebudowy morfologii wydm 
w następstwie zmiany kierunku wiatru (Izmaiłow 1996).
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12. Wydma w Rudach

Analizowana forma została usypana w Kotlinie Sandomierskiej, w południowo- 
zachodniej, brzeżnej części jednego z fragmentów vistuliańskiego stożka napływowego 
Uszwicy (Starkel 1972). Jego powierzchnię ograniczają położone o 2,5 m niżej holo- 
ceńskie dna dolin Uszwi i Uszewki (ryc. 40). Wydma rozciąga się na południowym 
skraju wsi Rudy, w poprzek szosy z Przyborowa do Rysiów.

Długość wydmy wynosi 1200 m. Początkowo przebiega ona z zachodu na wschód, 
by w środkowej części zmienić kierunek na południowo-wschodni, co powoduje lekkie 
wygięcie formy ku północnemu wschodowi (ryc. 41 A). Z zachodu na południowy 
wschód wydma rozszerza się od 80 do 250 m, a jej wysokość wzrasta od 2,5 do 7,5 m. 
Forma charakteryzuje się asymetrią nachyleń stoków, osiągających wartości 15° S-SW 
i 22° N-NE. Na obydwu końcach wydmy znajdują się piaskownie, natomiast środkową 
jej część przecina przekop drogowy (ryc. 41 A).

We wszystkich wymienionych odsłonięciach występują w przekroju poprzecznym 
wydmy dwie różnowiekowe serie piasku, rozdzielone na stoku północnym -  północno- 
wschodnim poziomem gleby kopalnej (ryc. 41B). Seria starszego piasku posiada war
stwowanie przekątne i klinowe. Zespoły skośnych lamin o kształtach prostych są we 
wszystkich trzech płaszczyznach przekroju ograniczone płaskimi, zbieżnymi po
wierzchniami granicznymi typu deflacyjnego (por. fot. 7, 8). Taki typ warstwowania 
świadczy o występujących na przemian procesach depozycji osadów oraz ich ścinania, 
w związku ze zmianami kierunku wiatru (Mc Kee 1966). Laminy zapadają w kierunku 
WNW (NNE-SSW), a ich upady mieszczą się w granicach 12-23° (ryc. 41B). Piasek 
opisanej serii tworzą więc struktury doprądowe dwu stoków formy wałowej podłużnej, 
z podrzędnie rozwiniętymi strukturami zaprądowymi (Stankowski 1961, Mc Kee, Tib- 
bits 1964, Wojtanowicz 1972a, Twidale 1981). Płaszczyzna strukturalnej osi wału 
wykazuje znaczne odchylenia od pionu, świadczące o okresowym, bocznym przesu
waniu linii grzbietowej w związku z różnicami wielkości dostawy materiału z obu 
stron (Urbaniak 1967). Szerokość południowo-zachodniego stoku formy wałowej 
w środkowym odcinku wydmy jest zredukowana o około 70 m w porównaniu z jej 
końcami.

Północny -  północno-wschodni stok wału podłużnego okrywa 10-15 cm poziom 
gleby kopalnej, na której zalega seria młodszego piasku (fot. 28). Cechuje go war
stwowanie przekątne i rynnowe z zestawami lamin o 15-20 cm miąższości i dużej 
rozciągłości Iateralnej. W przekroju pionowym poprzecznym laminy mają kształty 
tangencjalne i są ograniczone płaskimi powierzchniami granicznymi. W przekroju 
podłużnym i w płaszczyźnie horyzontalnej powierzchnie te przyjmują formy płaskich

Ryc. 40. Położenie wydmy w Rudach na tle głównych elementów rzeźby i utworów powierzchnio
wych: A -  lokalizacja obszaru badań, B -  sytuacja morfologiczno-geologiczna badanej wydmy, 1 -  obszar 
badań, 2 -  wysoczyzny, 3 -  poziomy akumulacji gliny morenowej ze zlodowacenia Sanu, 4 -  poziomy 
akumulacji piasku i żwirów wodnolodowcowych ze zlodowacenia Sanu, 5 -  równiny akumulacji piasku 
i żwirów wodnolodowcowych ze zlodowacenia Odry, 6 -  powierzchnie teras rzecznych i stożków napły
wowych ze zlodowacenia Odry, zbudowanych z piasku i żwirów, 7 -  powierzchnie vistuliańskich teras 
rzecznych i stożków napływowych, zbudowanych z piasku i żwirów, 8 -  powierzchnie holoceńskich teras 
rzecznych i stożków napływowych, zbudowanych z piasku, żwirów, mułku i mad, 9 -  koryta rzeczne, 10 -  
stawy, 11 -  wydmy, 12 -  badana wydma
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łuków, w górnej części stoku otwartych w kierunku zaprądowym i podnóża stoku (por. 
ryc. 5, fot. 2), w dolnej -  w kierunku odwrotnym (por. fot. 3, 4). Laminacja w ich ob
rębie jest symetryczna. Są to struktury redepozycji grawitacyjnej (Sharpe 1938, Land 
1964, Hyot 1966, Mc Kee 1966, Holm 1968, Mc Kee, Douglass 1971, Mc Kee, 
Douglass, Rittenhouse 1971, Mc Kee, Bigarella 1972, Hunter 1977, Borówka 1979), 
zachodzącej przy małych prędkościach wiatru (Gradziński i in. 1986). Upady warstw 
mieszczą się w przedziale 28-31 °. NE kierunek zapadania w serii starszego piasku, 
wyżej, różnicuje się w profilu podłużnym stoku (ryc. 41C) na N w jego części zachod
niej, NE w odcinku środkowym i ENE w pobliżu wschodniego końca wydmy. Zmiany 
te obrazują nierównomierną prędkość przyrostu warstw piasku na stoku, największą, 
w jego środkowym odcinku.

Seria młodszego piasku o opisanym wyżej typie warstwowania znajduje swoją 
kontynuację na południowych -  południowo-zachodnich stokach i w części grzbieto
wej obu końców wydmy. W obrębie stoków osiąga ona około 2 m miąższości. Od niżej 
leżącego piasku różni się jedynie mniejszymi upadami lamin: 6-13°, przy podobnych 
do uprzednich kierunkach ich zapadania na S, SW i WSW.

Starszy piasek (14 prób), budujący wał podłużny (ryc. 42), cechuje się dominacją 
frakcji 0,5-0,353 mm (28,4%) i 0,75-0,5 mm (18,7%). Jego średnia średnica ziam na 
obu stokach jest prawie identyczna: 0,30 i 0,31 mm (0,29-0,35 mm), taka sama jak 
w piasku podłoża (14 prób) -  0,30 mm (0,28-0,33 mm). Piasek wydmowy w obrębie 
obu stoków jest umiarkowanie wysortowany: <5 = 0,67 i 0,75 (0,63-0,85), choć znacz
nie lepiej od materiału wyjściowego S = 0,80 (0,68-1,29). Wysortowanie wzrasta wraz 
ze zmniejszaniem średnicy ziam, można więc sądzić, że siła transportowa wiatru ce
chowała się dużą zmiennością. Deflacja zaczynała się (Nowaczyk 1986) przy prędko
ściach wiatru poniżej 7 m/s. Nieco mniejsze prędkości wiatru -  6 m/s potrzebne były 
do zapoczątkowania transportu piasku młodszej serii wydmowej (20 prób). W jego 
składzie dominuje frakcja 0,5-0,353 mm (27,0%), a na stoku północnym -  północno- 
wschodnim obok niej (30,2%) duży udział ma również materiał o średnicy 0,2-0,12 
mm (14,4%). Wartości średniej średnicy ziarn i wysortowania nie zmieniają się w pro
filu poprzecznym wydmy i wynoszą: Mz = 0,27 mm (0,25-0,31 mm), S = 0,74 (0,58- 
0,90) na stoku południowym -  południowo-zachodnim i Mz = 0,27 mm (0,23-0,29 
mm), § = 0,73 (0,61-0,86) na stoku północnym -  północno-wschodnim.

Od piasku podłoża do młodszej serii wydmowej zaznacza się stały wzrost stopnia 
obtoczenia. W piasku wyjściowym Wo = 1055 (953-1169), a procentowy udział ziam 
obtoczonych y = 11,3% (4,5-20,5%) wyraźnie ustępuje ziarnom graniastym. W starszej 
serii wydmowej następuje wzrost wskaźnika obróbki do 1180 i 1193 (1141-1258) 
w obrębie obu stoków, przy wyrównanej zawartości ziarn typu y = 20,1 i 20,2% (10,0- 
27,0%) i a. W młodszym piasku wydmowym Wo = 1239 (1197-1285) na stoku połu
dniowym -  południowo-zachodnim i 1280 (1173-1398) na stoku północnym -  północ
no-wschodnim, przy zaznaczającej się przewadze ziarn obtoczonych nad graniastymi. 
Udział ziam typu y wynosi 24,0% (18,5-31,5%) w pierwszym, a 29,8% (11,0-43,0%) 
w drugim przypadku. Wzrost stopnia obróbki, postępujący od starszego do młodszego 
piasku wydmowego, a w obrębie tego ostatniego od stoku dowietrznego do zawietrz
nego, może świadczyć o redepozycji części materiału budującego wał podłużny, włą
czonego do osadów deponowanych w fazie jego przekształcania.
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Fot. 28. Przekątne warstwowanie piasku w przekroju poprzecznym północno-wschodniego stoku środ
kowej części wydmy w Rudach. Widoczne dwie serie piasku, zapadającego pod różnymi kątami w tym 
samym kierunku, rozdzielone poziomem gleby kopalnej: A -  słabo nachylone laminy o prostej laminacji 
tworzą strukturę doprądową stoku kopalnej wydmy, przykrytego glebą kopalną. Odsłonięcie widziane 
w profilu prostopadłym do przeważającego kierunku wiatru, B -  piasek o laminacji przekątnej, zapadający 
pod dużym kątem, związanym z grawitacyjnym osuwaniem, tworzy strukturę zaprądową zawietrznego 
stoku młodszej wydmy. Odsłonięcie widziane w przekroju równoległym do kierunku przemieszczania 
materiału. Przebudowa struktury wydmy związana była ze zmianą kierunku wiatru

Rozwój omawianej formy przebiegał w dwu fazach wydmotwórczych. W pierwszej 
z nich pod wpływem wiatru zachodniego został usypany wał podłużny przebiegający 
z północnego -  północnego zachodu na południowy -  południowy wschód. Jego poło
żenie wyznacza linia łącząca końce obecnej formy, które nie zmieniły później swojego 
położenia. Po okresie utrwalenia, którego śladem jest poziom gleby kopalnej, procesy 
eoliczne na wydmie uaktywniły się ponownie. Wał wydmowy został poddany oddzia
ływaniu wiatru południowo-zachodniego. Wskazuje na to zachowanie gleby kopalnej 
jedynie na północnym -  północno-wschodnim stoku oraz typ warstwowania osadzone
go wówczas piasku o strukturze doprądowej i zaprądowej, charakterystycznej dla form 
poprzecznych. Proces przebudowy wydmy przebiegał w sposób złożony. W warunkach 
dostawy świeżego materiału końce wydmy były nadbudowywane zarówno wzwyż, jak 
i wszerz, po obu stronach linii grzbietowej. Młodsza seria piasku przykrywa tam cał
kowicie pierwotną formę wału podłużnego. W środkowym odcinku wału poza depozy- 
cją piasku odbywało się ścinanie jego południowo-zachodniego stoku i kulminacji, 
a materiał pochodzący zniszczenia wydmy wraz z piaskiem dostarczanym z jej za-
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piecza był przesypywany na stok zawietrzny. Na taki przebieg procesów wskazuje 
znaczna redukcja południowo-zachodniego stoku wału podłużnego oraz brak na nim 
pokrywy młodszego piasku, a w obrębie stoku zawietrznego -  wzrost stopnia obtocze
nia w kierunku młodszej serii osadów. W środkowym odcinku wydma odznaczała się 
więc większą ruchliwością niż w odcinkach końcowych, co doprowadziło do jej wy
gięcia. Tendencja do zmiany kształtu z prostolinijnego na łukowy została zarejestro
wana różnicowaniem się, początkowo jednolitych w obrębie całej formy, kierunków 
biegu warstw stoku zawietrznego. Opisana wydma reprezentuje więc początkowe sta
dium przekształcania się formy wałowej podłużnej w wydmę łukową w wyniku zmia
ny kierunku wiatru, po okresie stabilizacji, o jakiej świadczy zachowany fragment 
gleby kopalnej.

13. Wydma w Wale Rudzie

Najbardziej zwydmionym obszarem międzyrzecza Dunajca i Uszwicy w Kotlinie 
Sandomierskiej jest terasa Radłowska. Nazwą tą obejmuje się wachlarz odrzańsko- 
vistuliańskich stożków napływowych Dunajca i Uszwicy (Klimaszewski 1937, Starkel 
1972). Ich piaszczysto-żwirowe osady przykrywają nierówną powierzchnię iłu mioceń
skiego (Jawor i in. 1982), który w podłożu opisanej niżej wydmy występuje na głębo
kości 10 m (Sokołowski 1981).

Wydma znajduje się w odległości 2 km na północny zachód od Woli Radłowskiej 
w miejscowości Wał Ruda (ryc. 43), nieopodal szosy do Szczurowej. Należy do duże
go zespołu wydm łukowych, podłużnych i poprzecznych. Jest 12-metrowej wysokości 
formą o kształcie parabolicznym z szeroko (1 km) rozwartymi ramionami i czołem 
zwróconym w kierunku wschodnio-południowo-wschodnim (ryc. 44A). Jej północne 
ramię o długości 750 m i szerokości 20-75 m, skierowane na północny zachód, poło
żone jest w centralnej części powierzchni terasowej. Południowe ramię o długości 
1250 m rozciąga się wzdłuż krawędzi terasy Radłowskiej, 2 m powyżej holoceńskiego 
dna dopływu Kisieliny. W jego obrębie można wyróżnić dwa odcinki. Wąski, 30-60 m 
odcinek końcowy ma przebieg równoleżnikowy. W środkowej części ramię odchyla się 
na wschodnio-północny wschód i rozszerza do 200 m. Omawiany odcinek ramienia 
charakteryzuje się rozległym spłaszczeniem grzbietowym. Tak więc zarówno w rzucie 
poziomym jak i w profilu poprzecznym ujawnia się jego złożoność. Wydma cechuje 
się asymetrią stoków: od strony niecki deflacyjnej nie przekraczają one nachylenia 10- 
15° w części czołowej i 8-12° w obrębie ramion, gdy w przeciwległą stronę opadają 
odpowiednio pod kątami 19-26° i 15-18°. Czołową partię i środkowe części obu ra
mion wydmy przecinają leśne drogi (ryc. 44A). Rozcięcie drogowe biegnące w po
przek rozszerzenia południowego ramienia powiększono o piaskownię.

Ryc. 42. Diagramy uziamienia piasku, średniej średnicy ziam Mz, odchylenia standardowego 6 oraz ty
pów obróbki i wskaźnika obróbki Wo dla ziam kwarcowych o średnicy 0,75-1,02 mm z wydmy w Rudach 
i z jej podłoża: 1 -  piasek rzeczny, II -  piasek wydmowy w  profilach a i b
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Część czołową wydmy w całym przekroju poprzecznym buduje jedna seria piasku 
przekątnie warstwowanego, zapadającego pod kątami 29-32° ESE. Ten sam typ war
stwowania stwierdzono w obrębie północnego i południowego ramienia wydmy. 
W obrębie pierwszego z nich obok głównej masy piasku, zapadającego stromo na NE, 
a w stropowych warstwach budujących stok dowietrzny -  również na SW, po obu stro
nach grzbietu spotykane są także struktury tworzone w warunkach doprądowych, pod 
wpływem północno-zachodniego wiatru, wiejącego wzdłuż ramienia. W obrębie połu
dniowego ramienia przekątnie warstwowany piasek o stromych upadach (fot. 29) jedy
nie w strefie grzbietowej i w obrębie stoku zawietrznego występuje w całym niemal 
profilu pionowym (ryc. 44B). W obrębie stoku dowietrznego podobny typ warstwowa
nia występuje tylko w górnej części wydmy. Tworzą go miąższe zestawy lamin, które 
w przekroju poprzecznym formy mają równoległy przebieg, kształty proste lub tangen- 
cjalne, dużą długość i kąty upadu 30-32° SE-SSE (ryc. 44C). W przekroju podłużnym 
i w płaszczyźnie horyzontalnej laminy mają kształty wzajemnie ścinających się w gór
nej części stoku (por. ryc. 5, fot. 2), a niżej -  nakładających się na siebie łuków (por. 
fot. 3, 4). Odpowiadają one formom rynien i stożków osuwiskowych, tworzących się 
na stokach zawietrznych w wyniku grawitacyjnej redepozycji piasku (Mc Kee 1966, 
Sharp 1966, Mc Kee, Douglass 1971, Mc Kee, Douglass, Rittenhouse 1971, Mc Kee, 
Bigarella 1972, Hunter 1972, Borówka 1979), osadzonego pod wpływem wiatru 
o małych prędkościach (Gradziński i in. 1986, Roniewicz 1995). Podrzędnie występują 
również struktury doprądowe, o laminach zapadających w kierunku WSW.

Opisana seria piasku nałożona jest na piasek zapadający pod znacznie mniejszymi 
kątami 9-14° w przeciwnym NNW-NW kierunku (fot. 30). Kontakt obu serii piasku 
jest erozyjny. Wyznaczają go liczne powierzchnie ścięć i mikroformy bruzd deflacyj- 
nych. Dolna seria piasku jest przekątnie warstwowana. Tworzą ją  wzajemnie ścinające 
się zestawy lamin o małej rozciągłości i prostych kształtach we wszystkich przekro
jach. Są to struktury doprądowe (Bagnold 1941, Land 1964, Mc Kee, Tibbits 1964), 
powstające przy małej dostawie materiału i jego powolnej depozycji (Hunter 1977, 
Gradziński i in. 1986). W obrębie spłaszczenia grzbietowego przechodzą one w war
stwowanie zaprądowe stoku zawietrznego, występujące w południowo-południowo- 
wschodniej części wydmy. Obydwie serie piasku kontaktują ze sobą wzdłuż prawie 
pionowej płaszczyzny (ryc. 44B), a więc typowo dla form przemieszczanych na nie
wielką odległość (Urbaniak 1967).

Stok zawietrzny budują miąższe zestawy lamin, zapadających w kierunku zgodnym 
z nachyleniem stoku. Ich wartości upadu wzrastają w obrębie coraz młodszych warstw 
piasku. Są one ograniczone płaskimi powierzchniami granicznymi, miejscami typu 
deflacyjnego. Laminy te u podnóża stoku zazębiają się ze strukturami riplemarków 
wstecznych. Te ostatnie występują w warstwie piasku o miąższości 80 cm. W spągo
wej części jej przekroju pionowego poprzecznego tworzą one małoskalowe zestawy

Ryc. 44. Morfologia i struktura wydmy w Wale Rudzie: A -  plan wydmy, B -  przekrój poprzeczny 
przez południowe ramię wydmy w strefie jego połączenia z wałem poprzecznym, C -  diagramy średnich 
wartości biegu i upadu lamin w strukturach doprądowych i zaprądowych stoku dowietrznego i zawietrznego 
(długością strzałek oznaczono wielkość upadu według załączonej skali), 1 -  poziomice co 2,5 m, linia 
ograniczająca formę odpowiada jej podstawie, 2 -  ściany odsłonięć, 3 -  linia przedstawionego przekroju, 
4 -  płaszczyzna strukturalna osi wydmy, 5 -  piasek bezstrukturalny, 6 -  piasek warstwowany, 7 -  profile 
pomiaru biegu i upadu lamin przedstawionych na diagramach oraz profile poboru prób piasku do analiz 
uziarnienia i obtoczenia
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Fot. 29. Przekątne warstwowanie piasku w przekroju poprzecznym północno północno-zachodniego 
stoku południowego ramienia wydmy w Wale Rudzie. Miąższe serie regularnie ułożonych lamin o dużych 
upadach, związane z grawitacyjnym osuwaniem piasku po stoku zawietrznym, budują znaczną część łagod
nego stoku wydmy (po prawej stronie). Odsłonięcie widziane w przekroju równoległym do kierunku prze
mieszczania materiału

Fot. 30. Przekątne warstwowanie pia
sku w przekroju poprzecznym północno 
północno-zachodniego stoku południowego 
ramienia wydmy w Wale Rudzie. Widoczny 
kontakt dwu serii piasku o różnym typie 
warstwowania: A -  warstwowanie typowe 
dla struktur doprądowych z małymi upada
mi i mikroformami deflacyjnymi, należy do 
struktury formy wałowej. Przekrój odsło
nięcia jest równoległy do przeważającego 
kierunku wiatru, B -  stromo zapadające 
laminy o dużej rozciągłości lateralnej two
rzą strukturę zaprądową, powstałą w wyni
ku grawitacyjnego osuwania piasku. Prze
krój odsłonięcia jest równoległy do kierun
ku przemieszczania materiału. Kontakt obu 
serii piasku sedymentacyjny, wyrażony jest 
linią o prostolinijnym przebiegu, równole
głym do upadu niżej leżących warstw
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Ryc. 45. Warstwowanie piasku w przekroju poprzecznym spągowej części południowego stoku, połu
dniowego ramienia wydmy w Wale Rudzie: A -  struktury riplemarków wstępujących z laminacją sinuso
idalną, o częściowo zachowanych doprądowych stokach mikroform (a), odsłonięte w przekroju równole
głym do kierunku przemieszczania, B -  struktury grawitacyjnego osuwania piasku z zestawami ścinających 
się przekątnych lamin, odsłonięte w profilu równoległym do kierunku przemieszczania materiału. Obydwie 
serie piasku o odmiennym typie warstwowania i przeciwnym kierunku usypywania zazębiają się ze sobą
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lamin, deponowanych na stokach zaprądowych mikroform. Mają one kształty proste, 
zapadają pod kątem 30° NE. Wyżej są zastępowane laminacją sinusoidalną, z zacho
wanymi formami riplemarków (ryc. 45). Ich strony dowietrzne są wyraźnie węższe od 
zawietrznych i zbudowane z ziam drobniejszych. W przekroju podłużnym i w płasz
czyźnie horyzontalnej laminy układają się w formy płytkich rynien wygiętych zgodnie 
ze spadkiem stoku i w stronę zawietrzną. Riplemarki wsteczne tworzą się w wyniku 
zawirowań wywołanych prądem wstecznym po zawietrznej stronie wysokich wydm 
lub przepływem powietrza skośnym w stosunku do ich stoków (Mackenzie 1964, Mc 
Kee 1966). Powstanie i postępujący wzrost stopnia zachowania struktury riplemarków 
świadczą o gwałtownej i wzrastającej w czasie dostawie oraz tempie depozycji mate
riału (Walker 1963, Blatt, Middleton, Murray 1980, Pettijohn, Potter, Siever 1987), 
wśród którego zwiększał się udział zawiesiny (Hunter 1977, Gradziński i in. 1986). 
Opisana część południowego ramienia posiada strukturę złożoną. Powstała ona wsku
tek nałożenia piasku formy ruchomej, posiadającego strukturę zaprądową na formę 
ustabilizowaną, zbudowaną z serii piasku o laminacji typowej dla struktury doprądowej 
i zaprądowej.

Materiałem wyjściowym dla procesów wydmotwórczych był piasek grubo- i śred- 
nioziamisty (14 prób) o największym udziale frakcji 0,5-0,353 mm (25,2%), 0,75-0,5 
mm (21,1%) i >0,75 mm (18,8%), Mz = 0,41 mm (0,28-0,50 mm), słabo i umiarkowa
nie wysortowany 3 = 1,27 (0,76-1,73). Cechował się on niewielkim wskaźnikiem ob
róbki IVO = 1013 (933-1089) przy 10,3% (1,0-18,5%) udziale ziam typu y.

Wydmę buduje piasek drobniejszy, lepiej wysortowany i obtoczony niż osady tera- 
sowe (ryc. 46). We wszystkich wyróżnionych w obrębie południowego ramienia jed
nostkach strukturalnych dominuje frakcja 0,5-0,353 mm (31,6%). Cechują się one 
jednak odmiennymi wartościami Mz i 3. Największą średnią średnicą ziarn 0,34 mm 
(0,32-0,37 mm) i najsłabszym wysortowaniem 3 = 0,72 (0,68-0,84) wyróżnia się pia
sek o strukturze doprądowej w obrębie dowietrznego stoku formy przemieszczonej na 
niewielką odległość (21 prób). Jego transport był inicjowany (Nowaczyk 1986) przez 
wiatr o prędkości 7 m/s. Odpowiednie parametry obliczone dla piasku o strukturze 
zaprądowej, występującego zarówno w stropowej części stoku dowietrznego, jak 
i w stoku zawietrznym (109 prób), są do siebie zbliżone. 1 tak, w pierwszym przypadku 
Mz = 0,26 mm (0,22-0,31 mm), a 3 = 0,64 (0,39-0,77), w drugim -  Mz = 0,28 mm 
(0,22-0,35 mm), a 3 = 0,68 (0,60-0,80). Podobieństwo wartości wskaźników i zakresu 
ich zmian może wskazywać na genetyczną jednorodność piasku w obu analizowanych 
profilach, tym bardziej że ostatni z nich był zlokalizowany w brzeżnej części stoku 
zawietrznego. Piasek należałby do formy, odznaczającej się większą mobilnością, co 
wyjaśniałoby jego lepsze wysortowanie niż w wydmie bardziej stabilnej. Podlegał on 
deflacji pod wpływem wiatru o prędkości nieco powyżej 6 m/s.

W omawianej serii piasku Wo wzrasta zgodnie z kierunkiem wiatru od 1087 (1006- 
1206) na stoku dowietrznym do 1228 (1132-1333) na zawietrznym. Udział ziarn typu 
y wzrasta w tym samym kierunku od 17,6% (5,5-26,5%) do 22,8% (8,0-34,5%). Na 
stoku dowietrznym formy o małej mobilności wartości te wynoszą Wo = 1184 (1117— 
1242), a y = 23,1% (16,0-33,0%). Obtoczenie piasku jest więc tu lepsze niż 
w północno-północno-zachodnim profilu formy odznaczającej się większą 
mobilnością, co można wyjaśnić dużą częstością przewiewania piasku w obrębie stoku 
dowietrznego (Rotnicki 1970, Trembaczowski, Wojtanowicz 1971, Szczypek 1977).
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Opisana wydma złożona jest z dwóch form różnego typu. Mniejsza z nich dość sta
bilna, o czym świadczy zachowanie struktury doprądowej i strome ustawienie płasz
czyzny osi strukturalnej (Urbaniak 1967), była prawdopodobnie wałem poprzecznym. 
Jego wysokość wynosiła około 10 m. Był on usypany przez wiatr północno-zachodni, 
w pobliżu krawędzi terasowej. Wilgotność położonego na jej przedpolu terenu stano
wiła przeszkodę uniemożliwiającą ruch wydmy. Sprzyjała równocześnie doganianiu jej 
i wchłonięciu przez nasuwającą się od zachodu formę łukową. Procesowi łączenia 
wydm towarzyszyło ścinanie stoku dowietrznego formy wałowej i przesypywanie 
drobniejszego piasku poza jego linię grzbietową. Pozwoliło to na przesunięcie wału 
dalej na południowo-południowy wschód w kierunku krawędzi terasowej i podwyższe
nie jego kulminacji. W odcinku połączenia wydm doszło do lokalnego rozszerzenia 
ramienia formy złożonej. Zwiększyła się krzywizna wyrównanej poprzednio podstawy 
stoku zawietrznego wydmy parabolicznej. Mogło to stać się przyczyną zaburzeń ruchu 
powietrza opływającego wydmę i powstania w rezultacie struktur riplemarków wstę
pujących (Walker 1963, Blatt, Middleton, Murray 1980, Pettijohn, Potter, Siever 
1987).

Powstała wydma o kształcie parabolicznym i złożonej strukturze. Wchodząca w jej 
skład forma wałowa jest elementem podrzędnym, stanowiącym część ramienia wydmy 
parabolicznej, niezmieniającym zasadniczo jej kształtu. W morfologii zaznacza swoją 
obecność jedynie lokalnym roszerzeniem ramienia wydmy i spłaszczeniem jego części 
grzbietowej.

14. Wydma w Walkach

Obszar wydmowy w Wałkach znajduje się na Wysoczyźnie Tarnowskiej 5 km na 
wschodnio-północny wschód od Woli Rzędzińskiej (ryc. 47). Wydmy występują na 
północ od toru kolejowego, wzdłuż drogi przebiegającej przez centrum wsi. Usypane 
zostały na niewielkim fragmencie terasy vistuliańskiej (Klimaszewski 1937) w widłach 
Czarnej i jej prawobocznego dopływu. Powierzchnia terasy wznosi się 5 m nad holo- 
ceńskimi dnami dolin i na podobnej głębokości podścielona jest iłem mioceńskim.

Większe z form ciągną się wzdłuż południowej krawędzi terasy na przestrzeni 
1250 m, układając się w formę paraboliczną, zakończoną na wschodzie dwiema wy
dmami łukowymi oraz znajdującym się na ich przedpolu niewielkim nabrzmieniem 
piasku w kształcie elipsy. Poszczególne elementy południowego ramienia omawianej 
wydmy są względem siebie poprzecznie poprzesuwane, swoim położeniem i kształtem 
dostosowując się do przebiegu krawędzi terasowej. Długość wyodrębnionych form nie 
przekracza 400 m, ich szerokość zmienia się od 25-100 m, a wysokość dochodzi do 
3,5-4,5 m, a następnie wzrasta w kierunku czoła do 7 m. Wszystkie formy, składające 
się na wydmę paraboliczną, cechują się asymetrią stoków, z których bardziej strome są 
stoki zewnętrzne całego zespołu form osiągające w części czołowej nachylenia do 20- 
24°, gdy przeciwległe łagodniejsze nie przekraczają 9-12°. W końcowych częściach 
ramion nachylenia te wynoszą odpowiednio: 18° i 12°.
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Kilka rozległych piaskowni zlokalizowanych w obrębie dwu najdalej na zachód wy
suniętych form (ryc. 48A) pozwoliły zapoznać się z ich budową. W obu formach można 
wyróżnić struktury, charakterystyczne dla warunków doprądowych i zaprądowych, wy
stępujących zarówno w obrębie stoków dowietrznych i zawietrznych. Pierwsze z nich 
kompletnie zachowały się jedynie w obrębie dowietrznego stoku formy zachodniej, 
świadcząc o jej przemieszczeniu na niewielką odległość. W drugiej formie, przesuniętej 
około 30 m dalej na południowy wschód, zostały one znacznie zredukowane (ryc. 48B). 
W piasku obu wałów struktury doprądowe cechują się warstwowaniem przekątnym kli
nowym z nieciągłą laminacją i licznymi powierzchniami ścięć (por. fot. 7). Wartości 
i kierunki upadu lamin, nawiązujące do zmian kierunków i prędkości wiatru (Brookfield 
1977, Hunter 1977), mieszczą się w granicach 5-11° SW-WSW.

Warstwowanie piasku w obrębie struktur zaprądowych tworzą głównie miąższe ze
stawy lamin (fot. 31), ograniczonych prostymi, erozyjnymi, stromo 30-33° nachylo
nymi powierzchniami granicznymi, stanowiącymi płaszczyzny poślizgu dla osuwają
cych się pakietów piasku (Sharpel938, Hoyt 1966, Mc Kee 1966, Holm 1968, McKee, 
Douglass 1971, Mc Kee, Douglass, Rittenhouse 1971, Mc Kee, Bigarella 1972, Hunter 
1977, Borówka 1979). Laminy o kształtach na ogół prostych we wszystkich płaszczy
znach przekroju, w dolnych partiach stoków są miejscami zafalowane. Zaburzone la
miny mają brunatne zabarwienie od związków żelaza, a piaski w ich sąsiedztwie są 
silnie scementowane. Zafalowanie lamin należy do struktur redepozycyjnych, związa
nych z kompresją (Land 1964, Mc Kee, Douglass 1971, Mc Kee, Douglass, Rittenhou
se 1971, Mc Kee, Bigarella 1972, Borówka 1979, Doe, Dott 1980, Horowitz 1982).

Piasek o strukturze zaprądowej w obrębie stoków zawietrznych cechuje się dużymi 
wartościami upadu 29-34° (fot. 31). Kierunek jego zapadania w profilu pionowym za
chodniej formy jest stały -  SSE (ryc. 48C). Natomiast w obrębie formy sąsiedniej zmie
nia się zarówno w jej profilu pionowym, jak i podłużnym. W spągowych seriach piasku 
upad warstw w kierunku ESE wskazuje, że oś morfologiczna formy przebiegała pierwot
nie z południowo-południowego zachodu na północno-północny wschód. Wyżej przyj
mowała ona stopniowo, poczynając od południowo-zachodniego końca, jednakowe 
w obrębie całej formy położenie, generalnie zbliżone do obecnego. Zostało ono zmienio
ne jedynie w stropowej warstwie środkowej części formy. Zmiany te świadczą o trans
formacji jej kształtu w trakcie przemieszczania (Glennie 1970, Rotnicki 1970, Borówka 
1975, 1980). Dowodem przemieszczania formy jest również silne pochylenie jej płasz
czyzny osi strukturalnej zgodnie z kierunkiem usypywania piasku (Urbaniak 1967).

W stropowej części piasku, budującego obydwa stoki wałów, zaznaczają się struk
tury zarówno doprądowe, jak i zaprądowe. Pierwsze z nich o upadach na W-WSW, 
drugie -  zgodnie z ekspozycją stoków. Nie świadczą więc o zmianie kierunku wiatru, 
a jedynie o procesie przesypywania piasku, zachodzącym wzdłuż form (por. ryc. 12).

Ryc. 47. Położenie wydmy w  Wałkach na tle głównych elementów rzeźby i utworów powierzchnio
wych: A -  lokalizacja obszaru badań, B -  sytuacja morfologiczno-geologiczna badanej wydmy, 1 -  obszar 
badań, 2 -  wysoczyzna, 3 -  spłaszczenia erozyjno-denudacyjne z pokrywą piasku, żwirów, głazów i gliny 
morenowej ze zlodowacenia Sanu, 4 -  stoki z pokrywami piasku, żwirów, głazów i gliny morenowej ze 
zlodowacenia Sanu, 5 -  doliny nieckowale, 6 -  powierzchnie teras rzecznych ze zlodowacenia Odry, zbu
dowanych z piasku i żwirów, 7 -  powierzchnie vistuliańskich teras rzecznych i stożków napływowych, 
zbudowanych z piasku i żwirów, 8 -  powierzchnie holoceńskich teras rzecznych i stożków napływowych, 
zbudowanych z  piasku, żwirów, mułku i mad, 9 -  koryta rzeczne, 10 -  wydmy, 11 -  badane fragmenty 
ramienia wydmy
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Fot. 31. Przekątne warstwowanie 
piasku w przekroju poprzecznym połu
dniowo-wschodniego stoku wschodnie
go fragmentu ramienia wydmy w Wal
kach. Widoczne stromo zapadające 
regularne, równolegle do siebie laminy, 
tworzące strukturę zaprądową, powstałą 
w wyniku grawitacyjnego osuwania 
piasku. Odsłonięcie widziane w prze
kroju równoległym do kierunku prze
mieszczania materiału

Piasek obu form jest w przewadze średnioziamisty z dominacją frakcji 0,5-0,353 
mm (29,7%). Średnia średnica ziam w obrębie formy zachodniej jest zróżnicowana 
(ryc. 49). Dla struktur doprądowych stoku dowietrznego (14 prób) wynosi 0,33 mm 
(0,32-0,38 mm), dla zaprądowych stoku zawietrznego (16 prób) -  0,28 mm (0,26-0,30 
mm). Na obu stokach formy wschodniej (32 próby) Afz przyjmuje identyczne wartości 
0,31 mm i prawie jednakowy zakres zmian 0,30-0,32 mm i 0,29-0,33 mm. Deflacja 
rozpoczynała się więc (Nowaczyk 1986) przy wietrze o prędkości nieco poniżej 7 m/s. 
Podlegał jej drobnoziarnisty piasek terasowy (16 prób) o Mz = 0,24 mm (0,19-0,26 
mm) o największym udziale frakcji 0,2-0,12 mm (30,0%). Krótki transport eoliczny 
nie wpłynął na wyraźną poprawę stopnia wysortowania piasku. S dla utworów wyj
ściowych wynosi 0,75 (0,71-0,80), w obrębie formy zachodniej wzrasta zgodnie 
z kierunkiem wiatru od 0,70 (0,50-0,87) do 0,76 (0,68-1,03), a na wydmie wschodniej 
od 0,68 (0,67-0,70) do 0,73 (0,63-1,03).

Ryc. 48. Morfologia i struktura wydmy w  Walkach: A -  plan fragmentów ramienia wydmy, B -  prze
krój poprzeczny przez oderwany fragment ramienia wydmy, C -  diagramy średnich wartości biegu i upadu 
lamin w strukturach zaprądowych stoku zawietrznego (długością strzałek oznaczono wielkość upadu we
dług załączonej skali), 1 -  poziomice co 2,5 m, linia ograniczająca formę odpowiada jej podstawie (stan 
przed powstaniem piaskowni), 2 -  ściany piaskowni, 3 -  linia przedstawionego przekroju, 4 -  płaszczyzna 
strukturalnej osi wału, 5 -  piasek bezstrukturalny, 6 -  piasek warstwowany, 7 -  profile pomiaru biegu i 
upadu lamin przedstawionych na diagramach, 8 -  profile poboru prób piasku do analiz uziarnienia i obto
czenia
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Ryc. 49. Diagramy uziamienia piasku, średniej średnicy ziam Mz, odchylenia standardowego S o n z  ty
pów obróbki i wskaźnika obróbki Wo dla ziam kwarcowych o średnicy 0,75-1,02 mm z wydmy w Wałkach 
i z  jej podłoża: I -  piasek rzeczny, II -  piasek wydmowy w profilach a, b, c, d
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Nieco wyraźniej zaznaczył się wzrost obtoczenia piasku wydmowego w stosunku 
do obtoczenia ziarn utworów podłoża. Piasek terasowy jest słabo obtoczony: Wo = 
1036 (983-1074), a ziama typu a = 25,5% dominują nad ziarnami y = 11,2% (4,0- 
21,5%). W piasku formy zachodniej proporcje te wyrównują się: w piasku o strukturze 
doprądowej po stronie dowietrznej ziama typu y = 15,8% (5,0-24,0%) przy Wo = 1166 
(1074-1197), a w strukturach zaprądowych po zawietrznej y = 12,4% (1,0-23,0%) przy 
Wo = 1112 (1012-1164). W obrębie formy wschodniej wskaźnik obróbki ziam jest 
jeszcze wyższy: w piasku o strukturze doprądowej na stoku dowietrznym Wo = 1206 
(1092-1354) i y = 28,0% (23,0-33,5%), a w zaprądowej na zawietrznym Wo = 1270 
(1179-1398) i y = 26,1% (9,5^13,0%).

Obydwa analizowane wały można z dużym prawdopodobieństwem uznać za pozo
stałość rozerwanego ramienia wydmy parabolicznej. Dalsze dwa fragmenty tej formy, 
położone dalej na wschodzie, odpowiadałyby jej strefie czołowej. O przynależności ich 
wszystkich do wspólnej formy świadczy wiele cech morfologicznych i strukturalnych, 
typowych dla wydm parabolicznych, a trudnych do zaakceptowania w formach wało
wych, rozwijających się odrębnie i niezależnie od siebie. Charakterystycznemu ukła
dowi blisko siebie położonych form, dających w planie zarys paraboli, towarzyszy 
stopniowy wzrost ich wysokości z zachodu na wschód, a więc od końców ramion ku 
części czołowej. W tym samym kierunku wzrasta również stopień asymetrii nachyleń 
stoków, z których bardziej strome są stokami zewnętrznymi całego zespołu form, 
przyjmującymi różną ekspozycję. Zbieżność przerw w ciągu południowego ramienia 
wydmy z załamaniami w przebiegu krawędzi terasowej może mieć związek ze wzmo
żoną deflacją w tych odcinkach sprzyjających rozrywaniu formy (Miszalski 1973). 
Dowodem rozerwania części czołowej na dwie formy łukowe jest usypany na ich 
przedpolu -  u wylotu dzielącego je obniżenia -  lob piaszczysty (Miszalski 1973, 
Minkevićius 1977). Również struktura wałów, tworzących południowe ramię wydmy 
parabolicznej, wskazuje na wzrost jej mobilności ku części czołowej, zapisany stop
niem zachowania struktur doprądowych w obrębie stoków dowietrznych. Także zmia
na wygiętego kształtu osi morfologicznej na prostolinijny w jednym z badanych frag
mentów ramienia można interpretować jako zapis procesu wyprostowywania formy, 
postępującego od jej końca. O procesie wyprostowywania zdaje się również świadczyć 
pojawienie się struktur doprądowych i zaprądowych w stropowych seriach piasku sto
ków dowietrznych i zawietrznych, rejestrujących zmianę kierunku transportu piasku, 
związaną z przyjęciem przez ramię przebiegu zgodnego z kierunkiem wiatru.

Wydma przemieszczała się na wschód, skośnie w stosunku do krawędzi terasy, sta
nowiącej granicę lotnego piasku. Wzdłuż niej następowało więc zatrzymywanie kolej
nych odcinków południowego ramienia, wydłużającego się w miarę przesuwania czoła. 
Ruch czoła był zapewne szybki, o czym świadczy jego V-kształtny zarys, a uwarun
kowany spadkiem powierzchni terenu, spoistością utworów podłoża i małą dostawą 
piasku (płytkie zaleganie iłu mioceńskiego). Forma ulegała więc rozciąganiu, co przy 
jej małych rozmiarach mogło doprowadzić do rozerwania (Aufrere 1931b, Kadar 1938, 
Pilarczyk 1962, Florek 1975, Verstappen 1972).

Drugą okolicznością sprzyjającą rozrywaniu formy był krzywolinijny przebieg 
krawędzi terasowej. Utrwalanie wydmy nie postępowało więc równomiernie od końca 
ramienia w kierunku czoła. W rozszerzeniach terasy możliwość bocznego przemiesz
czania istniała dłużej niż w strefach zwężeń powierzchni. Pozwalało to na dostosowa
nie się wydmy do kształtu przeszkody, co zostało udokumentowane zakrzywieniem osi
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morfologicznej w końcowym etapie rozwoju jednej z badanych form. Równocześnie 
następowało zróżnicowanie mobilności sąsiednich odcinków wydmy, zaznaczone 
zróżnicowaniem cech teksturalnych budującego je piasku. Mogło ono prowadzić 
w konsekwencji do przerwania ciągłości formy. Istnienie takiej przyczyny rozrywania 
potwierdza boczne przemieszczenie względem siebie sąsiednich form oraz zbieżność 
przerw w ciągłości wydmy z załamaniami przebiegu krawędzi terasowej. Wydma była 
więc poddana dwukierunkowemu rozciąganiu -  podłużnemu i poprzecznemu, co być 
może wyjaśnia wielokrotność jej fragmentacji.

15. Wydma kolo Jastrząbki Nowej

W górnym odcinku doliny Czarnej na Wysoczyźnie Tarnowskiej gęstość wydm jest 
niewielka, ale miejscami osiągają one duże rozmiary. Tak jest w przypadku wydmy 
położonej koło Jastrząbki Nowej, między doliną Jabłońca a drogą z Wesołej do Jawor
nika Nowego (ryc. 50). Została ona usypana na płaskiej powierzchni, przykrytej pia
skiem morenowym zlodowacenia Sanu (Konior 1936).

Wydma jest formą zbliżoną kształtem do paraboli, której ramiona przecinają się pod 
kątem prostym (ryc. 51 A). Północne ramię o długości 500 m, szerokości 100-120 m i 
stokach o jednakowym nachyleniu 12° biegnie prostolinijnie ku zachodnio-północnemu 
zachodowi, wzdłuż brzegu suchej doliny. W jego przedłużeniu znajdują się podobnie 
wydłużone dwa niewielkie piaszczyste wzniesienia. Ramię południowe rozciąga się 
wzdłuż koryta potoku Jabłońca, na południowy zachód. Jest długie (900 m) i nieregular
ne w swoim przebiegu, złożone z dwu szerszych (175 m) odcinków rozdzielonych zwę
żeniem (50 m) i obniżeniem linii grzbietowej. Cechuje się asymetrią nachylenia stoków: 
20° ESE i 10° WNW. Maksymalne wysokości względne 10 m występują w obrębie obu 
ramion w pobliżu ich połączenia, choć nie tworzą wspólnej kulminacji. Rozdziela je 
wyraźne obniżenie. Zarówno kształt, jak i cechy morfometryczne wydmy pozwalaja 
przypuszczać, że jest to forma o złożonej strukturze.

Budowę wydmy prześledzono w przekopach drogowych, biegnących wzdłuż osi obu 
ramion i przecinających odcinek ich połączenia oraz w poprzek południowego ramienia 
(ryc. 51 A). Ramiona wydmy cechują się odrębną strukturą. Ramię południowe w bada
nych odcinkach budują dwie serie piasku o różnym typie warstwowania, kierunkach i 
wartościach upadu (ryc. 51B). Piasek budujący zachodnio-północno-zachodni stok jest 
warstwowany przekątnie. We wszystkich płaszczyznach przekroju laminy odznaczają się 
prostym kształtem, małym zasięgiem lateralnym, brakiem ciągłości i niezgodnością

Ryc. 50. Położenie wydmy koło Jastrząbki Nowej na tle głównych elementów rzeźby i utworów po
wierzchniowych: A -  lokalizacja obszaru badań, B -  sytuacja morfologiczno-geologiczna badanej wydmy, 
1 -  obszar badań, 2 -  wysoczyzny, 3 -  spłaszczenia erozyjno-denudacyjne, 4 -  stoki, 5 -  doliny nieckowa- 
te, 6 -  pokrywy piasku, żwirów, głazów i gliny morenowej ze zlodowacenia Sanu, 7 -  powierzchnie teras 
rzecznych ze zlodowacenia Odry, zbudowanych z piasku i żwirów, 8 -  powierzchnie vistuliańskich teras 
rzecznych i stożków napływowych, zbudowanych z  piasku i żwirów, 9 -  powierzchnie holoceńskich teras 
rzecznych i stożków napływowych, zbudowanych z piasku, żwirów, mulku i mad, 10 -  koryta rzeczne, 11 -  
stawy, 12 -  wydmy, 13 -  badana wydma
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ułożenia w stosunku do ograniczających je, płaskich, zbieżnych powierzchni o nie
wielkich 2-10° nachyleniach (por. fot. 7). Laminy mają zróżnicowane upady (8-15°) 
i ich kierunki (WNW-WSW). Jest to więc warstwowanie charakterystyczne dla struk
tur doprądowych (Bagnold 1941, Land 1964, Mc Kee, Tibbits 1964, Yallon 1967, 
Holm 1968, Millier 1972, Goldsmith 1973, Hunter 1977). Wysokie kąty upadu lamin 
wskazują na dużą dostawę materiału, szybkie tempo depozycji oraz niewielką mobil
ność wydmy (Mc Kee 1966). Do podobnych wniosków skłania strome ustawienie 
płaszczyzny strukturalnej osi formy (Urbaniak 1967).

Dla przeciwległego stoku charakterystyczne jest warstwowanie przekątne i rynno
we. Laminy odznaczają sie dużą ciągłością, regularnością przebiegu i podobnymi, 
dużymi upadami: 30-32° ESE. Ich tangencjalne w profilu poprzecznym stoku kształty, 
w innych przekrojach zmieniają się na soczewkowate o romboidalnym wzorze, cha
rakterystyczne dla form deflacyjnych (por. ryc. 5, fot. 2) i akumulacyjnych (por. fot. 3, 
4), powstających podczas przemieszczania piasku na stokach zawietrznych (Stankow- 
ski 1961, Mc Kee, Tibbits 1964, Borówka 1979, Livingstone 1987), przy małych pręd
kościach wiatru (Gradziński i in. 1986, Roniewicz 1995). Opisana struktura z unimo- 
dalnym kierunkiem zapadania warstw w obrębie stoku zawietrznego pozwala uznać 
południowe ramię wydmy za formę wałową poprzeczną (Mc Kee 1966, Borówka 
1975).

Ramię północne w całości buduje piasek o warstwowaniu przekątnym. Charaktery
zuje się ono w obu przekrojach: podłużnym i poprzecznym formy występowaniem 
płaskich, słabo nachylonych (5-10°), zbieżnych powierzchni kontaktu między zespo
łami lamin. Ich przebieg jest niezgodny z laminacją. Laminy mają kształty proste, upad 
zmieniający się w podobnych granicach (6-18°) na obu stokach. W strukturach doprą
dowych zapadają one generalnie na NW (ryc. 51C), a w lokalnie zaznaczających się 
strukturach grawitacyjnie osuniętego piasku -  zgodnie z ekspozycją stoków. Płaszczy
zna strukturalnej osi ramienia przebiega prawie pionowo, wskazując tym samym na 
równowagę obustronnej dostawy materiału (Urbaniak 1967). Analizowana forma po
siada więc strukturę wału podłużnego (Stankowski 1961, Mc Kee, Tibbits 1964, Woj- 
tanowicz 1972a, Twidale 1981).

Na północno-północno-wschodnim stoku opisana struktura przedłuża swój zasięg 
poza miejsce przecięcia linii grzbietowych obu ramion. Natomiast w przekroju popro
wadzonym wzdłuż południowo-południowo-zachodniego stoku przez strefę jego prze
cięcia z południowym ramieniem wydmy widoczne jest nałożenie poziomo ułożonego 
piasku wału podłużnego na osady budujące dowietrzny stok wału poprzecznego 
(ryc. 52B). Kontakt obu serii piasku nie jest zaburzony (ryc. 52, fot. 32). Poziomo le
żący piasek zostały więc dosypany do wcześniej uformowanego stoku dowietrznego 
formy poprzecznej, nie przekraczając jej grzbietu.

Ryc. 51. Struktura wydmy kolo Jastrząbki Nowej: A -  plan wydmy, B -  przekrój przez odcinek połą
czonych wałów wydmowych, C -  diagramy średnich wartości biegu i upadu lamin w  strukturach doprądo
wych i zaprądowych obu stoków (długością strzałek oznaczono wielkość upadu według załączonej skali), 
1 -  poziomice co 2,5 m, linia ograniczająca formę odpowiada jej podstawie, 2 -  ściany piaskowni, 3 -  linia 
przedstawionego przekroju, 4 -  płaszczyzna strukturalnej osi wału poprzecznego, 5 -  piasek bezstruktural- 
ny, 6 -  piasek warstwowany, 7 -  profile pomiaru biegu i upadu lamin przedstawionych na diagramach oraz 
profile poboru prób piasku do analiz uziamienia i obtoczenia
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Fot. 32. Przekątne warstwowanie 
piasku w strefie połączenia ramion 
wydmy koło Jastrząbki Nowej. Wi
doczne dwie serie piasku o odmien
nych kierunkach i kącie nachylenia: 
A -  prosta laminacja riplemarkowa 
o małych upadach tworzy strukturę 
stoku dowietrznego południowego 
ramienia wydmy. Odsłonięcie wi
dziane w przekroju równoległym do 
przeważającego kierunku wiatru, B -  
warstwowanie klinowe o zmiennych, 
małych upadach tworzy struktury 
doprądowe stoku północnego ramie
nia wydmy. Odsłonięcie widziane 
w przekroju prostopadłym do prze
ważającego kierunku wiatru. Płasz
czyzna rozdzielająca obydwie serie 
piasku sedymentacyjna, wyrażona 
jest prostą linią, zgodną z laminacją 
niżej leżącego piasku

Piasek wydmowy jest drobno- i średnioziamisty, umiarkowanie wysortowany, ze 
słabymi lub wyraźnymi śladami obróbki. Nie wykazuje większego zróżnicowania 
w obrębie wydmy (ryc. 53). Najgrubszą frakcją podstawową 0,5-0,353 mm (27,0%) 
i 0,75-0,5 mm (18,2%) oraz największą Mz = 0,30 mm (0,23-0,35 mm) cechuje się 
piasek na stoku dowietrznym wału poprzecznego (31 prób). Jego stok zawietrzny (39 
prób) buduje materiał w przewadze drobnoziarnisty o średnicy 0,2-0,12 mm (27,1%) 
i Ai, = 0,26 (0,24-0,34 mm). Pośrednimi wartościami z dominacją frakcji 0,5-0,353 
mm (29,0%) i Mz = 0,29 mm (0,24-0,35 mm), identycznymi na obu stokach, charakte
ryzuje się piasek wału podłużnego (47 prób). Piasek był więc uruchamiany (Nowaczyk 
1986) przez wiatr o prędkości poniżej 7 m/s. Deflacja miała przebieg selektywny, gdyż 
w podłożu (14 prób) występuje materiał głównie gruboziarnisty 0,75-0,5 mm (37,0%) 
o Mz = 0,41 mm (0,37-0,47 mm). Jest on nieco gorzej wysortowany S = 0,79 (0,55- 
1,11) od piasku wydmowego. W obrębie wydmy ó wykazuje niewielkie 
zróżnicowanie: dla piasku wału poprzecznego wynosi 0,74 (0,61-0,86) na stoku 
dowietrznym i 0,70 (0,56-0,87) na zawietrznym, a dla stoków wału podłużnego -  0,66 
¡0,72(0,46-1,03).

Piasek morenowy jest słabiej obtoczony od wydmowego. Jego łV0 = 1001 (948- 
1085), y = 8,0% (0,5-16,0%). Wo wzrasta na stokach wału poprzecznego, zgodnie 
z kierunkiem wiatru od 1135 (1029-1250) przy y = 20,2% (11,0-34,5%) do 1150 
(1027-1262) i y = 18,1% (4,0-29,5%). Podobne wskaźniki obróbki ma piasek wału 
podłużnego: Wo = 1153 i 1241 (1011-1344) i y = 15,5 i 23,0% (3,0-37,0%).
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Przekształcenie materiału wyjściowego jest więc niewielkie, co jest zrozumiałe, 
biorąc pod uwagę ustabilizowane położenie wydmy, a więc i krótki czas trwania trans
portu eolicznego (Rotnicki 1970, Seppala 1971, Trembaczowski, Wojtanowicz 1971, 
Borsy 1974, Nowaczyk 1976, Szczypek 1977, 1986a, 1991, Mycielska-Dowgiałło 
1982, 1992, Szczypek, Wach 1993a). Brak zmian wysortowania i obtoczenia piasku 
w obrębie wału poprzecznego może świadczyć o małej ruchliwości ziam na stoku do
wietrznym, a więc o dużej dostawie, szybkiej depozycji materiału, przeważającej nad 
jego dalszym przemieszczaniem (Stankowski 1959, Król 1972, Mycielska-Dowgiałło 
1992).

Obydwie formy wałowe: poprzeczna i podłużna, wchodzące w skład obecnej wy
dmy złożonej, powstały i połączyły się ze sobą prawdopodobnie w ciągu jednej fazy 
wydmotwórczej. Sugeruje to brak gleby kopalnej, rozdzielającej należące do nich serie 
piasku, oraz ten sam, zachodnio-północno-zachodni kierunek wiatru wydmotwórczego. 
Przyczynę zróżnicowania typów wydm, rozwijających się obok siebie w jednym cza
sie, a więc w tych samych warunkach aerodynamicznych wyjaśnia ich lokalizacja. 
Obydwa wały zostały usypane wzdłuż form dolinnych. Ich miejsce powstania i kształty 
zostały więc wymuszone przebiegiem granic między obszarami o odmiennej wilgotno
ści podłoża, gdzie istniały optymalne warunki do depozycji piasku. Wydmy zostały 
usypane w swoim obecnym położeniu. Wskazuje na to typ wydm oraz zachowanie 
struktury doprądowej w obrębie stoku dowietrznego w wale poprzecznym i mały sto
pień eolizacji piasku. Być może, że formy wzięły początek z mniejszych nagromadzeń 
piasku, tworzących pierwotnie oddzielne centra depozycji, następnie, w miarę powięk
szania, łączone ze sobą. Taką możliwość sugeruje morfologiczna niejednolitość wału 
poprzecznego, sprawiająca wrażenie jego złożoności oraz drobne formy depozycji 
piasku, położone w przedłużeniu wału podłużnego.

Formy połączyły się końcami w wyniku wydłużania wału podłużnego, o czym 
świadczy częściowe przykrycie jego piaskiem drugiej wydmy. Po zrośnięciu wydm 
nadal trwało wydłużanie północnego stoku wału podłużnego. Jego struktury nadbudo
wują bocznie północno-północno-wschodni koniec sąsiedniej formy. Proces ten został 
natomiast zahamowany po stronie południowej, gdzie nadsypywany piasek nie prze
kracza grzbietu wału poprzecznego. Połączenie wydm nie spowodowało przekształce
nia ich pierwotnych cech. W obrębie utworzonej przez nie wydmy pseudoparabolicznej 
obydwie formy wyjściowe zachowały swoją odrębność strukturalną i morfologiczną.

16. Wydma koto Jastrząbki Starej

Północny skłon Wysoczyzny Tarnowskiej okrywa piasek morenowy zlodowacenia 
Sanu (Klimaszewski 1937), miejscami zwydmiony. Do większych wydm występują
cych w tym obszarze należą dwie formy usypane w dolinie Dąbrówki między miej
scowościami Jastrząbką Starą a Przerytym Borem, około 6 km na południe od Rado
myśla Wielkiego (ryc. 54).



1 3 8



139

Ryc. 55. Struktura wydmy koło Jastrząbki Starej: A -  plan wydmy, B -  przekrój przez odcinek połą
czonych walów wydmowych, C -  diagramy średnich wartości biegu i upadu lamin w strukturach doprądo- 
wych i zaprądowych obu stoków (długością strzałek oznaczono wielkość upadu według załączonej skali), 
1 -  poziomice co 2,5 m, linia ograniczająca formę odpowiada jej podstawie (stan przed powstaniem pia
skowni), 2 -  ściany piaskowni, 3 -  linia przedstawionego przekroju, 4 -  płaszczyzna strukturalnej osi wy
dmy, 5 -  piasek bezstrukturalny, 6 -  piasek warstwowany, 7 -  profile pomiaru biegu i upadu lamin przed
stawionych na diagramach oraz profile poboru prób piasku do analiz uziamienia i obtoczenia
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Pierwsza z wydm o formie V-kształtnej została usypana między dwoma niewielki
mi (7,5 m wys.) nabrzmieniami powierzchni morenowej (ryc. 54), zaledwie 3 m powy
żej koryta rzecznego. Jest ona położona na północ od skrzyżowania drogi prowadzącej 
do centrum Przerytego Boru z szosą Żarki-Jastrząbka Stara. Szosa jest poprowadzona 
wzdłuż północnego, a w poprzek południowego ramienia wydmy. Ramiona skierowane 
na zachodnio-północny zachód i zachodnio-południowy zachód przecinają się na 
wschodzie pod kątem 50° (ryc. 55A). Ramiona są równe pod względem długości 
(700 m) i szerokości (100-120 m), wyraźnie zwężającej się do 50 m u ich nasady. 
Różnią się natomiast wysokością i nachyleniem stoków. Ramię północne usypane 
u podnóża wzniesienia jest niższe (3 m) i asymetryczne w przekroju poprzecznym. 
Jego stok południowo-zachodni jest łagodniejszy (10°) od północno-wschodniego 
(24°). Ramię południowe, rozciągające się wzdłuż koryta Dąbrówki, osiąga wysokość 
5 m, a jego obydwa stoki mają podobne nachylenia (11°).

W obrębie wydmy znajdują się dwie piaskownie. Mniejsza i płytsza zlokalizowana 
jest na zachodnio-północno-zachodnim końcu północnego ramienia, natomiast rozleglej- 
sza, sięgająca poziomu wód gruntowych -  w części czołowej i fragmencie południowego 
ramienia (ryc. 55A). W głównej ścianie większej piaskowni, przecinającej skośnie, 
z północnego zachodu na południowy wschód północne ramię, a poprzecznie -  połu
dniowe, odsłania się skomplikowana budowa wydmy. Ramiona wydmy tworzą dwie 
odrębne formy, z których południowa cechuje się złożoną dwudzielną strukturą 
(ryc. 55B).

W zachodniej części odsłonięcia ma ona budowę typową dla przemieszczonych na 
niewielką tylko odległość wałów poprzecznych. Złożona jest z dwóch serii piasku, 
zapadającego w przeciwnych kierunkach, różniącego się typem warstwowania i warto
ścią upadu. Stok południowo-wschodni cechuje się warstwowaniem przekątnym ryn
nowym. W przekroju poprzecznym formy tworzą go zestawy lamin o kształtach pro
stych, nachylonych pod kątami 28-31° SSE, ograniczonych płaskimi powierzchniami 
granicznymi. W przekroju podłużnym i w płaszczyźnie horyzontalnej zarówno po
wierzchnie graniczne, jak i zarysy lamin mają kształty łuków. W stropie są one zwró
cone otwartą stroną w kierunku zawietrznym i kulminacji formy (por. ryc. 5, fot. 2), 
w spągu -  odwrotnie (por. fot. 3, 4). Są to struktury rynien i języków osuwiskowych, 
tworzących się pod wpływem siły ciężkości na stokach zawietrznych (Sharpe 1938, 
Land 1964, Hoyt 1966, Mc Kee 1966, Holm 1968, Mc Kee, Douglass 1971, Mc Kee, 
Douglass, Rittenhouse 1971, Mc Kee i Bigarella 1972, Hunter 1977, Borówka 1979).

Piasek północno-zachodniego stoku cechuje się warstwowaniem przekątnym kli
nowym, złożonym z zestawów lamin o małych miąższościach, ograniczonych prosty
mi, zbieżnymi powierzchniami granicznymi (por. fot. 7). Laminy we wszystkich trzech 
płaszczyznach przekroju zachowują podobne kształty, proste lub lekko faliste. Upad 
lamin zmienia się 5-10° WNW-NNW (ryc. 55C). Jest to więc warstwowanie powstałe 
w procesie akrecji na stoku dowietrznym (Bagnold 1941, Land 1964, Mc Kee, Tibbits 
1964, Yallon 1967, Holm 1968, Muller 1972, Goldsmith 1973, Hunter 1977).

We wschodniej części piaskowni, opisaną wyżej formę o wysokości 3 m obustron
nie okrywa 1,0-1,5 m miąższości seria piasku o klinowym typie warstwowania (fot. 
35). W jej obrębie jedynie miejscami laminacjajest regularna, równoległa o nachyleniu 
do 27° w dwu przeciwnych kierunkach, prostopadle do linii grzbietowej. Kierunki 
słabo nachylonych lamin na stoku północno-zachodnim zmieniają się od WSW do W, 
na stoku południowo-wschodnim -  od WSW do SW (ryc. 55C). Jest to więc struktura 
formy wałowej podłużnej (Stankowski 1961, Mc Kee, Tibbits 1964, Wojtanowicz 
1972ą Twidale 1981), z zachowanymi lokalnie zestawami lamin powstałych w wyniku 
osuwania piasku (por. ryc. 12).
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Fot. 33. Warstwowanie piasku 
w przekroju poprzecznym południowego 
ramienia wydmy koło Jastrząbki Starej. 
Widoczne dwie serie piasku o odmiennym 
typie warstwowania: A -  piasek przekąt
nie warstwowany z  laminami o kształtach 
prostych, dużej rozciągłości lateralnej, 
równoległym przebiegu tworzą strukturę 
zaprądową, związaną z grawitacyjnym 
osuwaniem piasku w  obrębie kopalnej 
formy wałowej. Odsłonięcie widziane 
w przekroju prostopadłym do przeważają
cego kierunku wiatru, B -  niezgodnie 
zalegająca seria piasku budującego pół
nocne ramię wydmy o mniejszej ciągłości 
lamin i mniejszym upadzie w tym samym 
kierunku, co seria niżej leżąca. W jej 
obrębie zaznacza się szereg powierzchni 
ścięć, związanych ze zmianami kierunku 
wiatru. Jest to struktura doprądowa, po
wstała w okresie przebudowy wydmy 
w wał podłużny, po zmianie kierunku 
wiatru. Przekrój odsłonięcia jest poprowa
dzony równolegle do kierunku przemiesz
czania materiału

Kontakt obu serii piasku, związanych z odmiennymi kierunkami wiatru, jest defla- 
cyjny, z wyraźnymi śladami nierównomiernego ścinania pierwotnej formy podczas 
depozycji przykrywających ją  osadów. Płaszczyzna strukturalnej osi wydmy w obrębie 
wału poprzecznego jest nieznacznie pochylona zgodnie z kierunkiem wiatru. W nadle- 
głej serii piasku wygina się w stronę przeciwną, wskazując na niewielką przewagę 
depozycji na stoku południowo-wschodnim (Urbaniak 1967) w fazie przemodelowy- 
wania formy w wał podłużny.

W badanym przekroju (ryc. 55B) nachylone ku WSW warstwy wału podłużnego 
przechodzą w sposób ciągły w zalegające pod małym kątem warstwy piasku północne
go ramienia wydmy (ryc. 56). Te ostatnie w profilu poprzecznym formy wykazują 
przynależność do dwóch odrębnych struktur: doprądowej w obrębie południowo- 
zachodniego stoku, o rzeczywistych upadach piasku 5-10° SW-WSW i zaprądowej, 
północno-wschodniego stoku, o upadach 27-31° NNE-NE (ryc. 55C). Analogiczna 
budowa odsłania się w piaskowni na końcu północnego ramienia. Na podstawie takiej 
struktury można je uznać za wydmę wałową poprzeczną.

Ryc. 56. Warstwowanie piasku w strefie połączenia ramion wydmy koło Jastrząbki Starej: A -  piasek o 
klinowym warstwowaniu, związanym z procesem akrecji, odsłonięty w profilu poprzecznym południowo- 
zachodniego, dowietrznego stoku formy wałowej poprzecznej, B -  poziomo ułożona seria piasku o struktu
rach doprądowych i zaprądowych, odsłonięta w profilu równoległym do kierunku wiatru, buduje północny 
stok wału podłużnego. Obydwie serie piasku, nałożone jedna na drugą, rozgranicza płaszczyzna, wyzna
czona upadem warstw spągowych
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Wydmy zostały usypane z utworów (12 prób) w przewadze drobnoziarnistych 
o frakcji 0,2-0,12 mm (27,5%), Mz = 0,25 mm (0,22-0,27 mm), umiarkowanie wysor- 
towanych 8 = 0,70 (0,46-0,80) i słabo obtoczonych Wo = 1090 (1048-1179), y = 16,8% 
(11,0-21,5%). Piasek wydmowy w porównaniu z materiałem wyjściowym jest bardziej 
gruboziarnisty i lepiej obtoczony (ryc. 57).

Wał poprzeczny w obrębie południowego ramienia wydmy buduje piasek umiar
kowanie wysortowany 8 = 0,72 (0,66-0,82) o dominującej frakcji 0,5-0,353 mm 
(29,9%). Mz maleje w profilu poprzecznym formy od 0,31 mm (0,30-0,32 mm) na 
stoku dowietrznym (13 prób) do 0,29 mm (0,28-0,30 mm) na zawietrznym (11 prób). 
W tym samym kierunku zmniejsza się wskaźnik obróbki ziam od Wo = 1255 (1197— 
1293) i y = 23,9% (19,5-30,0%) do Wo = 1161 (1099-1233) i y = 15,5% (3,0-27,0%).

Piasek nadległej serii (4 próby) cechuje się tą samą frakcją przeważającą ((29,3%) 
oraz podobnymi wskaźnikami uziamienia i obróbki: Mz = 0,29 mm (0,28-0,32 mm), 
¿ =  0,75 (0,68-0,86), Wo = 1192 (1098-1273) i y = 19,1% (11,0-28,5%). W obydwu 
fazach rozwoju wydma była więc modelowana przez wiatr o podobnej prędkości kry
tycznej (Nowaczyk 1986), wynoszącej około 6,5 m/s. Brak wzrostu wysortowania 
i obtoczenia stropowej serii piasku świadczy o tym, że nie pochodził on z redepozycji 
starszych osadów wydmowych (Rotnicki 1970).

Również piasek północnego ramienia wydmy posiada cechy teksturalne podobne do 
scharakteryzowanych wyżej, choć zróżnicowane w profilu poprzecznym formy. Doty
czy ono szczególnie średnicy i stopnia obtoczenia ziam. Przeważająca po stronie do
wietrznej frakcja (15 prób) 0,5-0,353 mm (30,2%) jest zastępowana na stoku zawietrz
nym (17 prób) przez frakcję 0,2-0,12 mm (27,5%), a Mz = 0,29 mm (0,27-0,30 mm) 
spada do 0,26 mm (0,25-0,28 mm). Zgodnie z kierunkiem wiatru zmniejsza się wskaź
nik obróbki ziam odpowiednio od Wo = 1238 (1165-1271) i y = 25,0% (16,5-31,5%) 
do VV0 = 1143 (1074—1226) i y = 16,8% (8,0-22,0%). Zróżnicowanie wysortowania 
piasku jest niewielkie: 8 na stoku dowietrznym wynosi 0,70 (0,67-0,72), na zawietrz
nym -  0,72 (0,56-0,81).

Wyjaśnienia wymaga brak zróżnicowania w wysortowaniu piasku morenowego 
i wydmowego oraz w profilach poprzecznych wydm, w odróżnieniu od wyraźnej 
i ukierunkowanej zmienności jego obtoczenia. Brak wzrostu wysortowania piasku 
niezbyt mobilnych wydm w stosunku do materiału wyjściowego tłumaczy krótki czas 
ich transportu eolicznego (Rotnicki 1970, Seppala 1971, Trembaczowski, Wojtanowicz 
1971, Borsy 1974, Nowaczyk 1976, Szczypek 1977, 1986a, 1991, Mycielska- 
Dowgiałło 1982, 1992, Szczypek, Wach 1993a). Natomiast zaznaczający się mimo 
tego wyraźny wzrost jego obtoczenia można wyjaśnić selekcją ziam według ich 
kształtu (Sindowski 1956) lub dominacją transportu poprzez trakcję (Mc Carthy 1935, 
Racinowski 1964, Szczypek 1989). Najwyższy stopień obtoczenia ziam na stokach 
dowietrznych wydm związany jest zapewne z większą częstością przemieszczania 
piasku w ich obrębie niż po stronie zawietrznej (Rotnicki 1970, Trembaczowski, Woj
tanowicz 1971, Szczypek 1977, Nowaczyk 1976, Mycielska-Dowgiałło 1992, 1993). 
Wówczas brak wzrostu wysortowania piasku w analogicznym położeniu można wiązać 
ze zmienną dynamiką procesów eolicznych (Stankowski 1959, Król 1972, Mycielska- 
Dowgiałło 1992).

Ryc. 57. Diagramy uziamienia piasku, średniej średnicy ziam Mz, odchylenia standardowego & oraz ty
pów obróbki i wskaźnika obróbki Wo dla ziam kwarcowych o średnicy 0,75-1,02 mm z wydmy kolo Ja- 
strząbki Starej i z  jej podłoża: 1 -  piasek morenowy, II -  piasek wydmowy w profilach a. b, c, d
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Opisana wydma mimo małych rozmiarów odznacza się skomplikowaną budową. 
Tworzą ją  dwa różnowiekowe, prostolinijne wały różnego typu, których końce łączą 
się ze sobą pod kątem ostrym. Ponadto wał południowego ramienia wydmy ma rów
nież złożoną strukturę, będącą efektem jej różnowiekowego rozwoju, połączonego ze 
zmianą kierunku wiatru. Najstarszym elementem całej wydmy jest wał poprzeczny, 
usypany pod wpływem wiatru północno-zachodniego, wzdłuż terasy holoceńskiej Dą
brówki, w miejscu obecnego południowego ramienia. Była to forma odznaczająca się 
dużą stabilnością położenia, o czym świadczy zachowanie struktury doprądowej 
w obrębie stoku dowietrznego. Jej miejsce powstania i kształt zostały wyznaczone 
rozkładem stref o różnej wilgotności podłoża.

W drugiej fazie rozwoju procesów wydmotwórczych wiatr zmienił kierunek na 
południowo-zachodni. U podnóża wzniesienia morenowego został wówczas usypany 
niezbyt ruchliwy, poprzeczny wał północnego ramienia wydmy, zbudowany podobnie 
jak starsza forma z piasku o małym stopniu eolizacji. Równocześnie nadbudowaniu 
i przemodelowaniu uległ istniejący już wcześniej wał południowego ramienia. Wsku
tek dostawy świeżego materiału, na jaką wskazują cechy teksturalne piasku, został on 
podwyższony, poszerzony, niezgodnie jednak z wcześniejszą formą. Wiatr wiejący 
równolegle do osi wydmy nadał jej kształt wału podłużnego. W wyniku poszerzania 
wału podłużnego doszło do jego połączenia z równocześnie usypaną sąsiednią wydmą. 
Na końcach wałów depozycja osiągała mniejsze rozmiary. Dlatego strefa ich połącze
nia jest znacznie obniżona i zwężona. Ramiona powstałej w opisany sposób wydmy 
pseudoparabolicznej są ze sobą luźno związane. Ich odrębność podkreśla ponadto róż
ne nachylenie stoków.

17. Wydma w Przerytym Borze

Druga z wydm w okolicy Przerytego Boru (ryc. 54), położona w centrum wsi, ma 
kształt wału przebiegającego z północnego zachodu na południowy wschód, wygiętego 
w części środkowej ku północnemu wschodowi (ryc. 58A). Swoim południowym koń
cem schodzi bezpośrednio do holoceńskiej terasy Dąbrówki. Długość wydmy wynosi 
1,5 km, szerokość zwiększa się z północy na południe od 180 do 325 m, a wysokość 
wzrasta w tym samym kierunku od 10 do 12 m. Forma cechuje się asymetrią nachyleń 
stoków, najwyraźniej zaznaczoną w części południowej, gdzie nachylenia łagodniej
szego, południowo-zachodniego stoku nie przekraczają 10-12°, a stromego, północno- 
wschodniego osiągają wartości 22-30°. Wzdłuż linii grzbietowej zaznaczają się drugo
rzędne wzniesienia o wysokości dochodzącej do 3 m. Jedno z nich, tworzące kulmina
cję wydmy i położone w jej południowej, brzeżnej części, wyróżnia się barchanołuko- 
wą formą (ryc. 58A) z północnym ramieniem wysuniętym ku północnemu wschodowi, 
a południowym wygiętym na zachód. Forma ta różni się swoim kształtem od prostoli
nijnej w tym odcinku wydmy macierzystej.

Budowa wydmy odsłaniała się stopniowo podczas eksploatacji piasku, postępującej 
od południowego końca formy, obejmując następnie również jej część środkową. War
stwowanie piasku w północnym odcinku wydmy obserwowano w specjalnie w tym 
celu wykonanych wkopach (ryc. 58A). Struktura wydmy jest najbardziej złożona w jej 
środkowej i południowej części, gdzie w przekroju poprzecznym występują dwie róż-
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nowiekowe serie piasku, rozdzielone poziomem gleby kopalnej (ryc. 58B). Starsza 
seria piasku, występującego w obrębie zachodniego stoku wydmy, posiada strukturę 
doprądową i zaprądową. Pierwsza z nich cechuje się warstwowaniem przekątnym. 
Zestawy lamin o miąższości 5-15 cm ograniczone są płaskimi powierzchniami gra
nicznymi. Laminy we wszystkich trzech płaszczyznach przekroju mają kształty faliste 
(fot. 34) i proste o nachyleniach 5-10° SW (WSW-SSW). Warstwowanie takie tworzy 
się przy powolnej sedymentacji (Hunter 1977, Gradziński i in. 1986).

Piasek stoku zawietrznego reprezentują struktury redepozycji grawitacyjnej, po
wstałej w wyniku osuwania zwartych pakietów materiału. Ich zapisem jest warstwo
wanie rynnowe (Mc Kee 1966, Sharp 1966, Hunter 1977, Borówka 1979). W przekroju 
poprzecznym wydmy laminy cechują się równoległym przebiegiem, tangencjalnym 
kształtem i dużym zasięgiem lateralnym. Ograniczone są płaskimi powierzchniami 
granicznymi. W przekroju podłużnym i w płaszczyźnie horyzontalnej powierzchnie te 
mają formy łuków wygiętych w kierunku doprądowym i ku podstawie wydmy (por. 
ryc. 5, fot. 2). Kierunek i kąt zapadania lamin jest stały zarówno w przekroju piono
wym, jak i podłużnym wydmy i wynosi 28° NE. Opisany typ warstwowania jest cha
rakterystyczny dla sedymentacji odbywającej się przy małych prędkościach wiatru 
(Gradziński i in. 1986). Płaszczyzna strukturalnej osi wydmy pochyla się zgodnie 
z kierunkiem wiatru, wskazując na przewagę depozycji nad deflacją w obrębie stoku 
dowietrznego (Urbaniak 1967).

Fot. 34. Warstwowanie piasku w przekroju poprzecznym zachodniego stoku, południowej części wy
dmy w Przerytym Borze. Widoczna laminacja falista, klinowa o małych upadach, należąca do struktur 
doprądowych, starszej wydmy. Odsłonięcie widziane w przekroju równoległym do przeważąjącego kierun
ku wiatru. Zafalowanie lamin związane jest z procesami postsedymentacyjnymi
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Ryc. 58. Morfologia i struktura wydmy w Przerytym Borze: A -  plan wydmy, B -  przekrój poprzeczny 
przez południową część wydmy, C -  diagramy średnich wartości biegu i upadu lamin w  strukturach zaprą- 
dowych stoku zawietrznego (długością strzałek oznaczono wielkość upadu według załączonej skali), 
1 -  poziomice co 2,5 m, linia ograniczająca formę odpowiada jej podstawie (stan przed powstaniem pia
skowni), 2 -  ściany piaskowni, 3 -  linia przedstawionego przekroju, 4 -  płaszczyzna strukturalnej osi wy
dmy, 5 -  piasek bezstrukturalny, 6 -  piasek warstwowany, 7 -  poziom gleby kopalnej, 8 -  profile pomiaru 
biegu i upadu lamin przedstawionych na diagramach, 9 -  profile poboru prób piasku do analiz uziamienia 
i obtoczenia
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Fot. 35. Przekątne warstwowa
nie piasku w przekroju poprzecz
nym wschodniego stoku południo
wej części wydmy w Przerytym 
Borze. Widoczna wyraźna zmiana 
kąta nachylenia w obrębie struktur 
zaprądowych, związanych z gra
witacyjnym osuwaniem młodszej 
serii piasku, osadzonego po utwo
rzeniu gleby kopalnej. Przekrój 
odsłonięcia poprowadzony jest 
równolegle do kierunku przemiesz
czania materiału

Na stoku zawietrznym rozwinął się 5-30 cm miąższości poziom gleby kopalnej, 
której wiek określono metodą palynologiczną (Izmaiłow, Nalepka 1994) na subatlan- 
tycki, nadbudowany młodszą serią piasku o identycznym jak w niżej leżące typie war
stwowania. Jego spągowe warstwy wykazują pełną zgodność kierunku i wartości upa
du z piaskiem formy uprzedniej. Jednak w miarę przesuwania się ku wschodowi upady 
zmniejszają się do 18-22° (fot. 35), a ich kierunki w profilu podłużnym stoku odchy
lają się od E, w południowym końcu wydmy, do NE, w jej części środkowej (ryc. 
58C). Również w obrębie formy grzbietowej są one niezgodne z kierunkiem zapadania 
piasku w głównej wydmie. W odcinku o zarysie barchanu wynoszą 28-30° SE-NE, 
gdy w części łukowej zmieniają się od 12-14° SW-N na stoku dowietrznym do 26-31° 
SW-SE na stoku zawietrznym. W omawianej części wydmy piasek młodszej serii osią
ga duże rozprzestrzenienie, obejmując swoim zasięgiem jej stok zawietrzny oraz część 
stoku dowietrznego. Wyklinowuje się i zanika zupełnie w północnym odcinku wydmy, 
zbudowanym wyłącznie z piasku starszej serii, o warstwowaniu doprądowym i zaprą- 
dowym oraz kierunkach i wartościach upadu warstw analogicznych do opisanych 
z południowej części wydmy.

W przekroju poprzecznym wydmy zaznacza się zróżnicowanie piasku pod wzglę
dem uziamienia i obtoczenia (ryc. 59). Piasek o strukturze doprądowej (28 prób) jest 
w przewadze średnioziamisty 0,5-0,353 mm (29,9%) o Mz = 0,29 mm (0,25-0,33 
mm), umiarkowanie wysortowany ó = 0,69 (0,27-0,80), z wyraźnymi śladami obróbki 
Wo= 1237 (1098-1324), o których decyduje dominacja ziam półgraniastych i przewa
ga ilościowa ziam typu y = 22,9% (11,0-34,5%) nad ziarnami typu a. Materiał budują
cy stok zawietrzny (68 prób) jest drobniejszy, gorzej wysortowany i słabiej obtoczony. 
Nie wykazuje natomiast większego zróżnicowania w obrębie różnowiekowych serii.
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Ryc. 59. Diagramy uziamienia piasku, średniej średnicy ziam Mz, odchylenia standardowego 6 oraz ty
pów obróbki i wskaźnika obróbki Wo dla ziam kwarcowych o średnicy 0,75-1,02 mm z wydmy w Przery- 
tym Borze i z jej podłoża: I -  piasek morenowy, II -  piasek wydmowy w profilach a, b, c
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Cechuje je wyrównany udział procentowy trzech frakcji: 0,2-0,12 mm (25,8%), 0,5- 
0,353 mm (22,0%) i 0,25-0,2 mm (20,3%). Średnia średnica ziam w starszym piasku 
wynosi 0,26 mm (0,19-0,3 mm). Z jej wzrostem zmniejsza się stopień wysortowania 
<5= 0,72 (0,5-0,81), co może świadczyć o dużych zmianach siły transportowej (My- 
cielska-Dowgiałło 1980). Ziarna cechują się słabymi śladami obróbki -  Wo = 1145 
(1029-1319) przy zawartości ziam typu y = 18,3% (5,0-31,0%). W piasku młodszym 
odpowiednie parametry wynoszą: Mz = 0,27 mm (0,24-0,3 lmm), 5 = 0,72 (0,46-1,13), 
Wo = 1175 (1011-1333), y = 19,4% (8,0-31,5%).

Przedstawiony wyżej kierunek zmian cech uziamienia i obtoczenia piasku świadczy 
o częstszym przemieszczaniu materiału w obrębie stoku dowietrznego (Rotnicki 1970, 
Nowaczyk 1976, Mycielska-Dowgiałło 1992, 1993 i in.), a więc również o intensywnej 
deflacji w jego obrębie. Podobieństwo tekstury obu różnowiekowych serii piasku 
o strukturze zaprądowej wskazuje, że młodsza z nich nie pochodziła wyłącznie z rede- 
pozycji starszej (Rotnicki 1970), ale głównie z dostawy świeżego materiału. Piasek 
jednej i drugiej serii był unoszony (Nowaczyk 1986) przez wiatr o zbliżonych prędko
ściach (5-7 m/s) i przemieszczany na podobną odległość.

Piasek wydmowy jest ogólnie bardziej gruboziarnisty, gorzej wysortowany, ale le
piej obtoczony od utworów wyjściowych (12 prób). Wśród tych ostatnich dominuje 
frakcja 0,2-0,12 mm (35,8%), Mz = 0,24 mm (0,19-0,33 mm), 5 = 0,64 (0,46-0,80), 
Wo= 1099 (1048-1165), a y = 17,8% (11,5-21,5%). Wzrost gruboziamistości piasku 
wydmowego w stosunku do piasku podłoża świadczy o tym, że prędkości panującego 
wiatru były wystarczające do masowej deflacji tego ostatniego. Natomiast brak wzro
stu wysortowania i niewielkie zmiany obtoczenia piasku podczas transportu eolicznego 
można wiązać z jego krótkim dystansem i czasem trwania, na co wskazuje także zróż
nicowanie materiału w profilu poprzecznym wydmy (Stankowski 1959, Mycielska- 
Dowgiałło 1992).

Omawiana wydma była formowana podczas dwu faz wydmotwórczych. W pierw
szej z nich, przypadającej, sądząc po południowo-zachodnim kierunku wiatru wy- 
dmotwórczego, na młodszą część holocenu (Izmaiłow 1975, Szczypek 1980, Waga 
1992), a zakończoną powstaniem w okresie subatlantyckim poziomu glebowego, został 
usypany wał poprzeczny. Zachowanie w jego obrębie struktury doprądowej, stały kie
runek zapadania lamin na stoku zawietrznym oraz słabe wysortowanie i obtoczenie 
piasku wskazują, że była to forma nie odznaczająca się dużą ruchliwością. Takie cechy 
i niezmienione położenie zachowała wydma jedynie w swoim północnym fragmencie, 
który nie podlegał późniejszym procesom eolicznym.

Pozostała część wydmy przeszła drugą fazę modelowania w okresie subatlantyckim 
pod wpływem wiatru zachodniego. Rodzaj i intensywność jego działania były zróżni
cowane w poszczególnych częściach wydmy. Jej południowy koniec, położony w bez
pośrednim sąsiedztwie koryta rzecznego, był głównie nadbudowywany po stronie za
wietrznej, co przy ustabilizowanej podstawie wydmy (zachowana struktura zaprądowa 
starego stoku zawietrznego) doprowadziło do poszerzenia formy. Intensywniejsze 
przesypywanie piasku odbywało się w części stropowej. Jego efektem było powstanie 
barchanołukowej formy grzbietowej, niezależnej w kształcie i strukturze od wydmy 
macierzystej. Jej barchanopodobny odcinek rejestrował szybszy ruch piasku niż 
w formie głównej. Odcinek łukowy, położony w brzeżnej, wilgotniejszej części wy
dmy, wolniej przemieszczany, tworzy zaczątek przyszłego ramienia zaginanej w formę 
łuku wydmy (Izmaiłow 1996). Tendencja taka nie zaznaczyła się jeszcze w dolnej
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części wydmy, która w omawianym odcinku zachowuje zarys prostolinijny. Wyginanie 
wydmy zostało natomiast zapoczątkowane w jej środkowym odcinku. Była ona w tym 
okresie formą o zwiększonej mobilności, przesypywanej od podstawy. Zostało to za
rejestrowane częściową redukcją starego stoku dowietrznego i zmianą kierunku upadu 
warstw w obrębie młodszej serii piasku na stoku zawietrznym. Został on przesunięty 
ku wschodowi w stosunku do niezmieniających swojego położenia końców wydmy, 
tworząc jej lekkie wygięcie. Jest ona przykładem przekształcania pierwotnie niezbyt 
mobilnej, utrwalonej wydmy poprzecznej, która w następnej fazie wydmotwórczej, 
w wyniku nierównomiernego stopnia utrwalenia i zróżnicowanej prędkości ruchu w jej 
obrębie przyjęła formę łukową, złożoną z różnowiekowych fragmentów o różnej 
strukturze.

18. Wydma kolo Nagoszyna

Omawiana forma wchodzi w skład zespołu wydm usypanych na wschodnim skłonie 
Wysoczyzny Tarnowskiej i w dnie doliny Wisłoki między Nagoszynem a Korzenio- 
wem (ryc. 60). Jest ona położona w wąskim obszarze wododzielnym potoków rozci
nających zbocze doliny Wisłoki okryte piaszczysto-żwirowymi utworami morenowymi 
(Klimaszewski 1937), około 1,5 km na północ od Nagoszyna.

Wydma jest prostolinijnym wałem o długości 1 km (ryc. 61 A), przebiegającym 
z północnego zachodu na południowy wschód, zgodnie ze spadkiem terenu. W tym 
samym kierunku rozszerza się od 75-175 m, a jej wysokość wzrasta do 7,5 m. Połu
dniowo-zachodni stok wydmy cechuje się jednostajnym nachyleniem 16°. Nachylenie 
stoku północno-wschodniego osiągające 14° w górnym odcinku, w południowo- 
wschodniej części wydmy ulega zmniejszeniu w kierunku jej podstawy do 10°.

Budowę wydmy obserwowano w dwóch odsłonięciach. W piaskowni zlokalizowa
nej bliżej północno-zachodniego końca wydmy odsłania się warstwowanie wału po
dłużnego. Natomiast opisana niżej struktura wydmy widoczna jest w przekopie drogo
wym przecinającym w poprzek południowo-wschodnią część wydmy (ryc. 61 A). 
W tym odcinku zbudowana jest ona z dwu różnowiekowych serii piasku rozdzielonych 
glebą kopalną (ryc. 6 IB). Jej poziom wyznacza równocześnie granicę między dwiema 
połączonymi ze sobą formami. Starsza z nich o wysokości 2 m wchodzi obecnie 
w skład młodszej, wyższej (7,5 m) wydmy, będącej przedłużeniem wspomnianego 
wyżej wału podłużnego, poszerzając go ku północnemu wschodowi.

W obrębie obu stoków starszej formy można wyróżnić struktury o podobnym typie 
warstwowania przekątnego klinowego (por. fot. 8). W strukturach doprądowych ze
stawy lamin o miąższości 15-40 cm zapadają w obrębie obu stoków pod podobnymi 
kątami 9-18° NW, a w zaprądowych -  prostopadle do linii grzbietowej (ryc. 61C). 
Laminy mają w przekroju poprzecznym wydmy kształty proste. Ograniczone są zbież
nymi, płaskimi powierzchniami granicznymi, niezgodnymi z laminacją piasku niżej 
leżącego. W przekroju podłużnym i w płaszczyźnie horyzontalnej zarysy lamin są 
proste lub lekko wklęsłe. Wymienione cechy struktury są charakterystyczne dla wydm 
wałowych podłużnych (Stankowski 1961, Mc Kee, Tibbits 1964, Wojtanowicz 1972a, 
Twidale 1981).
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Ryc. 61. Morfologia i struktura wydmy koło Nagoszyna: A -  plan wydmy, B -  przekrój poprzeczny 
przez południowo-wschodnią część wydmy, C -  diagramy średnich wartości biegu i upadu lamin w struktu
rach doprądowych i zaprądowych obu stoków (długością strzałek oznaczono wielkość upadu według załą
czonej skali), 1 -  poziomice co 2,5 m, linia ograniczająca formę odpowiada jej podstawie, 2 -  ściany odsło
nięć, 3 -  linia przedstawionego przekroju, 4 -  płaszczyzny strukturalnych osi wydm, 5 -  piasek bezstruktu- 
ralny, 6 -  piasek warstwowany, 7 -  poziom gleby kopalnej, 8 -  profile pomiaru biegu i upadu lamin przed
stawionych na diagramach oraz poboru prób piasku do analiz uziarnienia i obtoczenia
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Fot. 36. Przekątne warstwowanie piasku w profilu poprzecznym południowo-zachodniego stoku wy
dmy koło Nagoszyna. Widoczne klinowe warstwowanie z zestawami prostolinijnych, nieciągłych lamin, 
ograniczonych zbieżnymi powierzchniami granicznymi o kształtach prostych i falistych. Tworzą one 
strukturę doprądową młodszej serii piasku, odsłoniętej w przekroju: A -  prostopadłym, B -  równoległym 
do przeważającego kierunku wiatru

Podobny typ warstwowania występuje również w młodszej wydmie (fot. 36), w ob
rębie której piasek zapada w tych samych kierunkach i pod podobnymi kątami (6-20°). 
Jedynie w wyższych częściach północno-wschodniego stoku piasek przykrywający 
glebę kopalną osiąga nachylenia do 31° NE (fot. 37), a laminy przyjmują w przekroju 
poprzecznym kształty tangencjalne. Zestawy tych lamin są ścięte od góry płaskimi 
powierzchniami granicznymi o mniejszym nachyleniu od kąta upadu piasku. W prze
kroju podłużnym i w płaszczyźnie horyzontalnej laminy są wklęsło wygięte (por. ryc. 
5, fot. 2, 3, 4), co jest typowe dla depozycji grawitacyjnej (Sharpe 1938, Land 1964, 
Hoyt 1966, Mc Kee 1966, Holm 1968, Mc Kee, Douglass 1971, Mc Kee, Douglass, 
Rittenhouse 1971, Mc Kee, Bigarella 1972, Hunter 1977, Borówka 1979). Płaszczyzna 
osi strukturalnej o przebiegu łamanym w dolnej części wydmy, w omawianej serii 
piasku wyraźnie pochyla się ku północnemu wschodowi, wskazując na większą depo- 
zycję po stronie południowo-zachodniej (Urbaniak 1967). Kontakt młodszej serii pia
sku z glebą kopalną jest sedymentacyjny (ryc. 62). Kolejne warstwy piasku bez zabu
rzeń nakładają się na zapadający w przeciwnym kierunku poziom glebowy.
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Fol. 37. Przekątne warstwowanie pia
sku w profilu poprzecznym gómej części 
północno-wschodniego stoku wydmy 
koło Nagoszyna. W całym profilu piono
wym widoczne duże upady lamin 
o znacznej rozciągłości lateralnej, typowe 
dla grawitacyjnego osuwania piasku 
w strukturach zaprądowych. Należą one 
do młodszej serii piasku. Odsłonięcie 
widziane w  przekroju równoległym do 
kierunku przemieszczania materiału

Piasek obu wydm różni się pod względem uziamieriia (ryc. 63). Starszą formę bu
duje materiał drobniejszy, umiarkowanie wysortowany. Na stoku południowo- 
zachodnim (15 prób) jego frakcję podstawową stanowią ziama o średnicach 0,2-0,12 
mm (28,9%), a na stoku północno-wschodnim (8 prób) -  0,5-0,353 mm (28,4%). 
Średnia średnica ziarn wynosi odpowiednio: 0,26 mm (0,21-0,36 mm) i 0,28 mm 
(0,25-0,32 mm), a <5 = 0,62 (0,54-0,76) i 0,73 (0,56-0,87). Pod względem składu me
chanicznego piasek ten jest bardzo zbliżony do piasku podłoża (16 prób) o podstawo
wej frakcji 0,2-0,12 mm (29,6%), Mz = 0,28 mm (0,20-0,37 mm) i S = 0,76 (0,50- 
0,96). Młodszą wydmę buduje materiał grubszy o podstawowej frakcji piasku 0,5- 
0,353 mm (30,8%), Mz wzrasta do 0,30 i 0,31 mm (0,24-0,42 mm) w obrębie obu 
stoków (75 prób), a wysortowanie pogarsza się od dobrego do słabego: ó = 0,71 i 0,76 
(0,48-1,03). Główna masa piasku obu wydm była transportowana przez wiatr 
o podobnych prędkościach krytycznych (Nowaczyk 1968) około 6 m/s. Prędkość ta dla 
frakcji najgrubszej wzrasta do 7,5 m/s. O zróżnicowanej sile transportowej wiatru 
może świadczyć duże zróżnicowanie uziamienia piasku w profilu pionowym młodszej 
wydmy oraz pogarszanie się wysortowania piasku wraz ze wzrostem jego średnicy 
(Mycielska-Dowgiałło 1980) w formie starszej. Od okresu połączenia form, na 
północno-wschodnim stoku wydmy zaznaczyła się tendencja odwrotna -  ze wzrostem 
średnicy ziarn piasku poprawia się jego wysortowanie, co może świadczyć 
o zmniejszeniu dynamiki procesów eolicznych (Mycielska-Dowgiałło 1980).
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Ryc. 62. Warstwowanie piasku w przekroju poprzecznym strefy połączenia stoków wałów podłużnych 
koło Nagoszyna: A -  warstwowanie przekątne klinowe, powstałe w warunkach doprądowych (a) i zaprą- 
dowych (b) na stoku starszej wydmy, odsłonięte w przekroju poprzecznym do kierunku wiatru, B -  poziom 
gleby kopalnej, C -  struktury zaprądowe, związane z osuwaniem piasku, w obrębie młodszej formy, odsło
nięte w przekroju równoległym do kierunku jego przemieszczania
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W stosunku do słabo obtoczonego piasku podłoża o Wo = 1083 (904-1285) piasek 
obu wydm nabiera wyraźnych śladów obróbki. Wo wzrasta do 1230 i 1294 (1094— 
1485). Wzrost ten był spowodowany zwiększeniem ilości ziarn obtoczonych od 14,5% 
(1,0-31,0%) w podłożu do 22,5 i 25,1% (13,0-34,0%) w starszej, a 26,5 i 28,2% 
(10,0-43,0%) w młodszej formie. Równocześnie w tym samym kierunku nastąpił spa
dek zawartości ziarn graniastych.

Omawiana wydma złożona jest z dwóch różnowiekowych form. Na podstawie cech 
morfologicznych i strukturalnych można je uznać za wydmy wałowe podłużne, usypa
ne przez wiatr północno-zachodni. W okresie powstania i rozwoju młodszej formy 
starsza nie podlegała już modelowaniu eolicznemu. Świadczy o tym brak na glebie 
kopalnej piasku ułożonego zgodnie z wcześniejszą strukturą wydmy. Była ona więc 
prawdopodobnie utrwalona. O połączeniu wałów zadecydował wzrost i związane z nim 
poszerzanie formy młodszej. W miarę zmniejszania się odległości między wałami po
garszały się zapewne warunki dostawy materiału od północno-wschodniej strony roz
rastającej się wydmy. Było to spowodowane zwężaniem się strefy luźnych utworów 
dostępnych deflacji na przedpolu utrwalonego wału oraz zmniejszeniem prędkości 
wiatru wskutek zwiększonego tarcia nad przeszkodą terenową i powierzchnią zaro
śniętą. Większa depozycja piasku na południowo-zachodnim stoku wydmy w tym 
okresie została zarejestrowana pochyleniem się płaszczyzny jej osi strukturalnej ku 
północnemu wschodowi. Część piasku przesypywana poza grzbiet wydmy osuwała się 
pod wpływem siły ciężkości w dół północno-wschodniego stoku, jak na to wskazuje 
jego struktura, wypełniając stopniowo obniżenie międzywydmowe. Słabnąca z czasem 
dynamika procesów, zapisana w teksturze osadów, była powodem częściowego tylko 
przykrycia starszej formy przez serie młodszego piasku, tak że powierzchnię obecnego 
północno-wschodniego stoku wydmy tworzą różnowiekowe osady. Dominacja struktur 
depozycji osuwiskowej na północno-wschodnim stoku młodszej wydmy w okresie jej 
łączenia się ze starszą formą nie świadczy o zmianie kierunku wiatru i przekształceniu 
się jej z wału podłużnego w wał poprzeczny. Przeczy temu brak podobnej zmiany 
w strukturze północno-zachodniego odcinka omawianej wydmy. Można więc przyjąć, 
że w ciągu całego swojego rozwoju od momentu powstania do połączenia z drugą 
formą typ wydmy nie uległ zmianie. Obydwie wydmy zostały usypane i połączone pod 
wpływem wiatru o tym samym kierunku. W efekcie zrośnięcia wzdłuż stoków dwu 
wydm wałowych podłużnych powstała forma wału podłużnego o złożonej strukturze.

19. Wydma kolo Zdzieci Starych

Północne zbocze doliny Wisły w obrębie Wysoczyzny Połanieckiej w rejonie Rusz
czy i Połańca, wycięte w ile mioceńskim, okryte jest płatami piaszczysto-gliniastych 
deluwiów (Walczowski 1967, Gilewska 1972). Rozwinęły się na nich małe, nietypowo 
wykształcone wydmy (ryc. 64). Regularnym, tarczowym kształtem wyróżnia się wśród 
nich wydma położona około 250 m na południowy zachód od Zdzieci Starych. Została 
ona usypana w brzeżnej, zachodniej części pokrywy piaszczystej, wyścielającej dno 
niecki zboczowej (ryc. 64).
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Wydma osiągająca wysokość około 4 m jest formą zwartą o elipsoidalnym kształcie 
osi morfologicznej i południowo-wschodniego stoku. Natomiast od strony północno- 
zachodniej podstawa wydmy ma w planie jedynie lekko wklęsły zarys, niepozwalający 
wyodrębnić ramion (ryc. 65A). Przy 160 m odległości między końcami wydmy szero
kość jej części środkowej wynosi 130 m. Stoki wydmy cechują się asymetrią nachyleń, 
osiągających wartości: 10° NW i 27° SE.

Fot. 38. Krzyżowe klinowe warstwowanie piasku w przekroju poprzecznym środkowej części wydmy 
kolo Zdzieci Starych. Widoczny kontakt dwóch serii piasku o odmiennych kierunkach i wartościach upadu: 
A -  struktura doprądowa o warstwowaniu przekątnym, miejscami klinowym z powierzchniami ścięć 
i małymi upadami, B -  struktura zaprądowa z laminami o kształtach tangencjalnych, związana z grawita
cyjnym osuwaniem piasku. Płaszczyzny poślizgu zaznaczone są ścięciami warstw. Odsłonięcie widziane 
w przekroju równoległym do przeważającego kierunku wiatru i osuwania piasku

Struktura wydmy została odsłonięta w ścianach piaskowni, rozcinającej wzdłuż 
i w poprzek środkową i wschodnią część formy (ryc. 65A). Wydmę buduje seria piasku 
przekątnie warstwowanego, zapadającego w dwu przeciwnych kierunkach, zgodnych 
z ekspozycją stoków (ryc. 65B, fot. 38). W przekroju przez środkową część wydmy war
stwowanie stoku dowietrznego tworzą głównie zestawy lamin o miąższości 20-35 cm,

Ryc. 65. Morfologia i struktura wydmy koło Zdzieci Starych: A -  plan wydmy, B -  przekrój poprzecz
ny przez środkową część wydmy, C -  diagramy średnich wartości biegu i upadu lamin w strukturach zaprą- 
dowych stoku zawietrznego (długością strzałek oznaczono wielkość upadu według załączonej skali), 
1 -  poziomice co 2,5 m, linia ograniczająca formę odpowiada jej podstawie (stan przed powstaniem pia
skowni), 2 -  ściany piaskowni, 3 -  linia przedstawionego przekroju, 4 -  płaszczyzna strukturalnej osi wy
dmy, 5 -  piasek warstwowany, 6 -  profile pomiaru biegu i upadu lamin przedstawionych na diagramach, 
7 -  profile poboru prób piasku do analiz uziarnienia i obtoczenia
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dużej rozciągłości i nachyleniach 6-9° NW. Są one przewarstwione piaskiem, tworzą
cym zestawy lamin 5-15 cm miąższości o zmiennych kierunkach i większych upadach 
12-14° W, WNW, NW oraz małej długości. Powierzchnie graniczne między zestawa
mi lamin są najczęściej płaskie, prawie równoległe do siebie. Deflacyjną genezę mają 
głównie powierzchnie ścinające zestawy lamin o większych kątach upadu. Ścięcia 
warstw mniej nachylonych zaznaczają się tylko w stropowej części wydmy. Są one 
zapisem chwilowych zmian kierunków i prędkości wiatru (Brookfield 1977, Hunter 
1977). Piasek o opisanym wyżej warstwowaniu buduje całą dowietrzną część wydmy. 
Płaszczyzna strukturalnej osi formy, oddzielająca piasek o opisanym wyżej warstwo
waniu od piasku o strukturze zaprądowej, wykazuje wzrost nachylenia zgodnie 
z kierunkiem wiatru. Obrazuje tym samym wzrost tempa przemieszczania osadów 
w obrębie wydmy w końcowym etapie jej usypywania (Urbaniak 1967).

Piasek budujący zawietrzną część wydmy tworzy 20—40 cm miąższości zestawy 
słabo zaznaczających się, cienkich, równoległych do siebie lamin, zapadających pod 
kątami 25-31° SE. Laminy mają kształty proste lub tangencjalnie wygięte, a w prze
krojach horyzontalnym i pionowym poprzecznym do kierunku przepływu prądu są 
nieciągłe. Ograniczone są płaskimi powierzchniami granicznymi. Taki kształt lamin 
wskazuje na małe prędkości wiatru, deponującego piasek głównie w górnej części 
stoku zawietrznego (Gradziński i in. 1986, Roniewicz 1995). Po przekroczeniu kąta 
naturalnego spoczynku piasek był redeponowany w dół stoku. Proces ten polegał 
prawdopodobnie na osypywaniu piasku (recesji skarpy), o czym może świadczyć kąt 
upadu, duża rozciągłość i zatarcie lamin (Sharpe 1938, Mc Kee, Douglass 1971, Mc 
Kee, Douglass, Rittenhouse 1971, Mc Kee, Bigarella 1972, Hunter 1977, Borówka 
1979).

W odróżnieniu od środkowej części wydmy, bliżej jej północnego końca zaznacza 
się w profilu pionowym stoku zawietrznego zmiana kierunku biegu warstw (ryc. 65C). 
Odchylają się one od kierunku NNE-NE w spągu ku NNW w stropie, zgodnie z prze
biegiem obecnej osi morfologicznej. Zmiana ta jest spowodowana zakrzywianiem 
pierwotnie prostolinijnej formy (Glennie 1970, Rotnicki 1970, Borówka 1975, 1980).

Wydmę buduje piasek drobno- i średnioziamisty, umiarkowanie wysortowany (ryc. 
66). Między stokiem dowietrznym (28 prób) a zawietrznym (30 prób) frakcja podsta
wowa zmniejsza się z 0,5-0,353 mm (27,1%) do 0,2-0,12 mm (31,6%), a średnia śred
nica ziam zmniejsza się średnio od 0,29 mm (0,26-0,31 mm) do 0,24 mm (0,20-0,26 
mm) przy nieznacznym tylko wzroście wysortowania od S = 0,70 (0,62-0,88) do 0,69 
(0,44-0,77). Zróżnicowanie uziamienia piasku w profilu poprzecznym wydmy świad
czy o jego krótkim transporcie i ograniczonej dostawie materiału z zewnątrz (Stankow- 
ski 1959, Mycielska-Dowgiałło 1992). Na małą odległość przemieszczania piasku pod 
wpływem wiatru wskazuje również niewielka tylko poprawa jego wysortowania 
w porównaniu z materiałem podłoża (14 prób), cechującym się ó = 0,81 (0,58-0,80). 
Wzrost wysortowania piasku wydmowego można w omawianym przypadku uznać za 
efekt selektywnej deflacji (Rotnicki 1970), której przy wietrze o prędkości 5,5-6,5 m/s 
(Nowaczyk 1986) podlegał tylko materiał drobniejszy. Piasek podłoża ma bowiem 
znacznie większą od piasku wydmowego średnicę ziam: Mz = 0,39 mm (0,28-0,75 
mm) przy frakcji podstawowej 0,5-0,353 mm (22,7%).
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O krótkim czasie trwania procesów eolicznych lub ich niewielkiej dynamice świad
czy również podobieństwo stopnia obtoczenia ziam piasku podłoża i wydmy (Myciel- 
ska-Dowgiałło 1992, 1993). Cechują się one wyraźnymi śladami obróbki i dominacją 
ziam półgraniastych. Wskaźnik obróbki Wo wzrasta od 1276 (1112-1459) w podłożu 
do 1369 (1157-1501) w wydmie. Ziarna półgraniaste są w wydmach zastępowane 
ziarnami zarówno lepiej, jak i gorzej obtoczonymi. Udział ziam obtoczonych zwiększa 
się od 34,8% (20,0-53,5%) do 45,0% (23,0-58,5%).

Brak przerw w depozycji piasku wskazuje, że wydma powstała podczas jednej fazy 
wydmotwórczej. Została usypana pod wpływem wiatru północno-zachodniego, okre
sowo zmieniającego kierunek na zachodnio-północno-zachodni i zachodni. Zarówno 
położenie formy w brzeżnej, dowietrznej części powierzchni piaszczystej, jak też za
chowanie struktury doprądowej w obrębie stoku dowietrznego świadczą o jej małej 
ruchliwości. Również nieznaczne tylko przekształcenie cech teksturalnych piasku 
w wyniku działalności wiatru, przy jednoczesnym zróżnicowaniu uziamienia w obrę
bie obu stoków wydmy potwierdzają krótkotrwałość transportu eolicznego.

Pierwotnie forma miała kształt prostolinijnego wału, poprzecznego do przeważają
cego kierunku wiatru, jak na to wskazują jednakowe kierunki biegu spągowych lamin, 
pomierzone w różnych częściach stoku zawietrznego. Jej rozwój polegał początkowo 
jedynie na powiększaniu rozmiarów w wyniku depozycji piasku. Dopiero po osiągnię
ciu przez wydmę większej wysokości rozpoczął się jej niewielki ruch postępowy, za- 
rejestrowny powierzchniami ścięcia warstw w wyższych partiach stoku dowietrznego 
oraz poszerzeniem strefy występowania struktur zaprądowych po stronie zawietrznej. 
Ruch ten zaznaczył się najsilniej w środkowej części formy, powodując wygięcie jej 
osi oraz stoku zawietrznego. Zaledwie zapoczątkowany proces wyodrębniania ramion 
przerwało utrwalenie wydmy.

Omawiana wydma reprezentuje stadium przejściowe między inicjalną formą po
przeczną a łukową, w której nie zdążyły jeszcze rozwinąć się ramiona, z powodu zbyt 
krótkotrwałego rozwoju lub za małej dynamiki procesów. Stosunkowo duże nachylenia 
warstw w obrębie struktur obu stoków wydmowych wskazują na jej niewielki ruch 
postępowy (Mc Kee 1966) oraz na małe prędkości wiatru (Petrov 1948, Cooper 1958, 
Minkevićius 1971, Gradziński i in. 1986). O małej mobilności formy przy jej małych 
rozmiarach zadecydowały zapewne niesprzyjające warunki lokalne: położenie w osło
niętej od wiatru formie wklęsłej oraz płytkie zaleganie w podłożu iłu mioceńskiego. 
Niewielkie prędkości wiatru i mała miąższość piasku położonych na skraju powierzch
ni deflacji były zapewne również przyczyną ograniczonej i zmniejszającej się z upły
wem czasu dostawy materiału (może o tym świadczyć zmiana nachylenia płaszczyzny 
osi strukturalnej), co w konsekwencji doprowadziło do utrwalenia wydmy (Landsberg 
1956, Rotnicki 1970, Verstappen 1972, Vaitoniene 1976).

20. Wydma w Kopałówce

Dolne partie zboczy Garbu Pińczowskiego okryte są utworami morenowymi zlodo
wacenia Sanu i pokrywami fluwioglacjalnymi zlodowacenia Odry (Radłowska 1966). 
W rejonie Buska, na podłożu tych utworów rozwinęły się miejscami małe wydmy (ryc. 
67). Jedną z nich, usypaną na szerokim spłaszczeniu w obrębie zachodniego zbocza
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Fot. 39. Przekątne warstwowanie 
piasku w przekroju poprzecznym pół
nocno-zachodniego stoku czołowej 
części wydmy w Kopałówce. Widoczne 
przekątne warstwowanie o dużych 
upadach prostolinijnych lamin, związa
ne z grawitacyjnym osuwaniem piasku 
w strukturach zaprądowych. Występu
jące lokalnie (w dolnej części odsłonię
cia) powierzchnie ścięć rejestrują 
powstanie płaszczyzn poślizgu, nachy
lonych pod różnymi kątami. Odsłonię
cie widziane w przekroju równoległym 
do kierunku przemieszczania materiału

ostańcowego garbu Wełecza (Flis 1956), poddano szczegółowym badaniom. Znajduje się 
ona powyżej domów w Kopałówce, nieopodal drogi prowadzącej do linii kolejowej Bu- 
sko-Kielce. Powierzchnia zbocza jest na tym odcinku zasłana kilkumetrowej miąższości 
warstwą utworów fluwioglacjalnych zalegających na wapieniach mioceńskich. Bezpo
średnio w spągu wydmy stwierdzono występowanie głazów morenowych.

Wydma ma w planie kształt półksiężyca o łukowo przebiegającej osi morfologicz
nej, z rogami zwróconymi ku południowemu wschodowi i południowo-południowemu 
wschodowi (ryc. 68A). Ich długość wynosi odpowiednio 35 i 30 m, a rozwartość 105
m. Środkowa część wydmy o szerokości 60 m wznosi się na wysokość 5 m. Stok do
wietrzny jest długi i nachylony pod kątem 10°. Grzbiet tworzy wąskie spłaszczenie 
z krawędzią obniżoną ku stokowi zawietrznemu, nachylonemu pod kątem 25°.

W obrębie ramion jak i środkowej części wydmy zlokalizowana została piaskownia. 
Odsłonięty w niej piasek, wykazujący w całym profilu poprzecznym wydmy typ war
stwowania przekątnego, zapada na SE z odchyleniami ku SSE i ESE (ryc. 68B). Tylko 
w 0,5-1,5-metrowej, przypowierzchniowej części stoku dowietrznego zaznaczają się 
cienkie, 5-10 cm miąższości zestawy lamin zapadających pod kątami 2-6° w przeciw
nym kierunku. Strefa ich występowania rozszerza się w dolnej części stoku. Kierunki 
i kąty zapadania, nieciągłość lamin oraz ich gęste upakowanie wskazują na ich powsta
nie w warunkach doprądowych (Bagnold 1941, Land 1964, Mc Kee, Tibbits 1964, 
Yallon 1967, Holm 1968, Muller 1972, Goldsmith 1973, Hunter 1977).

Opisane wyżej osady leżą niezgodnie na serii piasku budującego zasadniczą część 
wydmy (fot. 39). W przekroju poprzecznym formy niżej leżący piasek tworzy szereg 
miąższych do 50 cm zestawów lamin. Laminy o kształtach prostych i tangencjalnych 
mają miejscami zaburzony przebieg i ciągłość przerwaną występowaniem drobnych
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nasunięć i uskoków. Nachylone są pod kątami 25-29° w kierunkach zgodnych z na
chyleniami stoku zawietrznego. Kierunki te są stale w całym profilu pionowym, za
równo w części czołowej jak i ramion wydmowych (ryc. 68C). Zespoły lamin ograni
czają płaskie powierzchnie graniczne o mniejszych 18-25° nachyleniach. W przekro
jach podłużnych laminy leżą poziomo i mają kształty proste, podobnie jak w płasz
czyźnie horyzontalnej (por. fot. 12). Opisana seria piasku reprezentuje warstwowanie 
związane z redepozycją grawitacyjną i strukturami zaburzeniowymi (Land 1964, Mc 
Kee, Douglass i Rittenhouse 1971, Mc Kee, Bigarella 1972, Borówka 1979, Doe, Dott 
1980, Horowitz 1982), tworzącymi się na stoku zawietrznym podczas osuwania piasku 
(Mc Kee 1966, Sharp 1966, Hunter 1977, Borówka 1979). Opisane warstwowanie 
powstaje podczas depozycji piasku odbywającej się pod wpływem wiatru o małych 
prędkościach (Gradziński i in. 1986). Płaszczyzna strukturalnej osi wydmy, pochylona 
w stronę zawietrzną, wskazuje na znaczną mobilność formy (Urbaniak 1967).

Podczas poboru prób piasku do analiz granulometrycznych z zaplecza wydmy 
stwierdzono, że u jej zachodniego podnóża, do głębokości około 1 m występuje mate
riał wyłącznie piaszczysty o regularnym warstwowaniu, zapadający w kierunku wy
dmy pod kątami 30-32°. Stanowi on więc zapewne spągową nieprzewianą część 
przemieszczanej dalej ku wschodowi wydmy. Wartości biegów warstw, pomierzonych 
w 25 wkopach wykonanych w 5-metrowej strefie przyległej do wydmy, pozwalają 
zrekonstruować przebieg linii grzbietowej formy w jej wcześniejszym położeniu 
(Glennie 1970, Rotnicki 1970, Borówka 1975, 1980). Powtarza ona prawie dokładnie 
kształt osi morfologicznej obecnej formy (ryc. 68C).

Piasek wydmowy różni się od utworów wyjściowych zarówno frakcją jak i stop
niem obtoczenia (ryc. 69). Piasek fluwioglacjalny (8 prób) jest gruboziarnisty. Domi
nuje w nim frakcja 0,75-0,5 mm (40,2%), a Mz = 0,30 mm (0,28-0,37 mm). W piasku 
eolicznym następowało zmniejszanie jego średnicy wraz z długością transportu. Na 
zapleczu wydmy piasek eoliczny (25 prób) ma Mz = 0,30 mm (0,28-0,31 mm) i frakcję 
podstawową 0,2-0,12 mm (21,6%) przy równorzędnym udziale ziarn 0,5-0,353 mm 
(20,6%). W obrębie wydmy dominuje materiał drobnoziarnisty o frakcji 0,2-0,12 mm 
(30,6%). W związku z tym w obrębie stoku dowietrznego (20 prób) średnia średnica 
ziam spada do 0,29 mm (0,27-0,30 mm), a na zawietrznym (30 prób) do 0,24 mm 
(0,20-0,26 mm). Różnice w uziamieniu piasku obu środowisk sedymentacyjnych 
można wyjaśnić ograniczoną możliwością transportową wiatru, który przy prędkości 
inicjującej deflację (Nowaczyk 1986), wynoszącej 7 m/s, pozostawiał na miejscu grub
szy materiał.

Drobnieniu osadów nie towarzyszy jednak wzrost ich wysortowania. We wszyst
kich badanych próbach piasku jest ono umiarkowane, o podobnych wartościach 8. 
Wynoszą one dla piasku fluwioglacjalnego 0,70 (0,66-0,74), a w serii eolicznej różni
cują się od 0,71 (0,63-0,80) na zapleczu wydmy, przez 0,72 (0,66-0,82) na stoku do
wietrznym do 0,64 (0,48-0,77) na stoku zawietrznym. Brak wyraźnej różnicy wysor
towania utworów wyjściowych i eolicznych, przy selektywnej deflacji, a następnie 
jego niewielki wzrost w profilu poprzecznym przemieszczającej się, ale nieprzesypy- 
wanej do podstawy wydmy, może świadczyć o szybko zachodzącej sedymentacji lub 
zmiennej dynamice transportu (Rotnicki 1970). Na tę drugą możliwość wskazuje rów
nież zaznaczający się, szczególnie dla piasku stoku zawietrznego, typ zależności mię
dzy średnią średnicą ziam Mz a odchyleniem standardowym 3 (Mycielska-Dowgiałło 
1980), w której wraz ze wzrostem Mz zmniejsza się stopień wysortowania materiału.
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Słaby proces sortowania utworów wydmowych nie jest natomiast wynikiem krót
kiego czasu trwania transportu eolicznego. Przeczy takiej możliwości wyraźny wzrost 
stopnia obtoczenia piasku wydmowego w stosunku do materiału źródłowego (Myciel- 
ska-Dowgiałło 1992, 1993). Ten ostatni cechuje Wo = 1308 (1272-1343) oraz domina
cja ziam półgraniastych, przy przewadze ziarn obtoczonych y = 28,0% (21,0-35,0%) 
nad ziarnami graniastymi. W serii wydmowej wzrostowi Wo towarzyszy zwiększenie 
udziału procentowego ziarn typu y, które stanowią najliczniejszą klasę obtoczenia. 
Spada natomiast liczebność pozostałych typów obróbki ziam. Odpowiednie wartości 
liczbowe wynoszą dla piasku eolicznego z zaplecza wydmy Wo = 1530 (1481-1583) 
iy =  52,2% (46,5-56,0%). Na stoku dowietrznym wydmy Wo = 1535 (1498-1570), 
y = 49,8% (44,0-57,0%), a na zawietrznym -  Wo = 1522 (1439-1593), y = 50,8% 
(48,5-60,0%),

Zarówno kształt, jak i budowa wydmy pozwalają zaliczyć ją  do form barchanopo- 
dobnych. Rozwijała się ona w ciągu jednej fazy wydmotwórczej, pod wpływem wiatru 
północno-zachodniego. Ponieważ nieznana jest odległość, na jaką została przemiesz
czona wydma, nie wiadomo, czy pozostawiona przez nią spągowa część piasku odpo
wiada pozycji wyjściowej formy. Nie można więc stwierdzić, czy zarejestrowany 
w nich przebieg linii grzbietowej odpowiada kształtowi formy pierwotnej. Idealna 
zgodność osi morfologicznych wydmy w jej obecnym, jak i wcześniejszym położeniu 
świadczy, że wykształcona już forma barchanopodobna przemieszczała się z zachowa
niem swojego kształtu. Zmniejszała się natomiast wysokość wydmy pozostawiającej za 
sobą podczas wędrówki część piasku. Mogło to być spowodowane nasunięciem się 
wydmy na zwięzłe, gruboziarniste utwory morenowe, warunkujące przyspieszenie 
ruchu formy (Petrov 1976). Obniżaniu wydmy towarzyszył wzrost obtoczenia i drob
nienie budującego ją  materiału, co wskazuje na zmniejszającą się prędkość wiatru. 
Taki wniosek zdaje się potwierdzać również profil wydmy z obniżoną ku stokowi za
wietrznemu krawędzią grzbietową, świadczącą o jego spłaszczaniu (Petrov 1976). 
Zmniejszająca się prędkość wiatru również mogła być przyczyną redukcji rozmiarów 
wydmy, nieprzesypywanej do podstawy. Nie wydaje się, aby spadek możliwości trans
portowych wiatru miał związek z położoną w odległości około 1 km na wschód od 
wydmy przeszkodą morfologiczną w postaci stromych stoków Wełecza. Wydma nie 
wykazuje bowiem żadnych cech formy wymuszonej rzeźbą terenu. Świadczy o tym 
zachowanie przez nią do momentu utrwalenia cech formy ruchomej niezmienność 
kształtu mimo zbliżania się do przeszkody oraz jego niezgodność z prostolinijnym 
przebiegiem stoku wzniesienia.

21. Wydma w Bosowicach

W obrębie Wysoczyzny Połanieckiej zwydmiony został głównie piasek, wyściela
jący szerokie, płaskie, sterasowane dna dolin (Flis 1956, Mycielska-Dowgiałło 1965b). 
Opisana poniżej wydma znajduje się w ujściowym odcinku prawobrzeżnego dopływu 
Wschodniej, u wylotu Kotliny Kargowskiej (ryc. 70). Została ona usypana na terasie 
vistuliańskiej, zajmującej rozszerzenie dna doliny, podścielonej płytko zalegającym 
iłem mioceńskim (Cabaj, Nowak 1986). Terasa wznosi się 2,5 m nad holoceńskim
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dnem doliny. W kierunku południowym przechodzi bez wyraźnego załomu w stoki 
garbu wysoczyznowego, zbudowanego z iłu mioceńskiego, okrytego spiaszczoną mo
reną. Wydma leży około 250 m na północ od ostatnich zabudowań wsi Bosowice, 
przecięta jest prowadzącą od niej drogą polną.

W planie wydma jest formą V-kształtną (ryc. 71 A) o wąskim (90 m), ostro wysu
niętym ku południowemu wschodowi czole, rozerwaną u nasady południowego ramie
nia. Obydwa ramiona wydmowe są wąskie (25-90 m), długie (600-700 m) o niewiel
kiej rozwartości (400 m). Swoją wysokością (3 m) dorównują części czołowej. Północ
ne ramię wydmy rozciąga się z północnego zachodu na południowy wschód wzdłuż 
krawędzi terasowej. Wał południowego ramienia przebiega z zachodnio-północnego 
zachodu na wschodnio-południowy wschód, równolegle do podnóży stoków garbu 
wysoczyznowego. Wydma cechuje się wyraźną asymetrią stoków, z których we
wnętrzne osiągają w części czołowej nachylenia 11-16°, a zewnętrzne 20-24°, gdy 
w obrębie ramion wynoszą one odpowiednio: 10-14° i 18-20°.

Warstwowanie w obrębie wydmy widoczne jest w szeregu odsłonięć i dołów po
eksploatacyjnych, rozmieszczonych wzdłuż całego południowego ramienia, w części 
czołowej oraz na końcu północnego ramienia (ryc. 71 A). We wszystkich odsłonięciach 
obydwa ramiona wydmy zbudowane są z piasku o warstwowaniu charakterystycznym 
dla warunków doprądowych i zaprądowych (ryc. 71B). Struktury doprądowe zanikają 
dopiero w części czołowej.

Warstwowanie w obrębie stoku dowietrznego tworzą krótkie, nieciągłe, miejscami 
zafalowane laminy o zmiennych kierunkach i kątach upadu. W przekrojach poprzecz
nych końców obu ramion spągowa 0,5 m miąższości warstwa piasku leży horyzontal
nie, wykazując jednak rzeczywiste upady rzędu 30-33° ESE (ryc. 71C). Zasadnicza 
masa piasku w obrębie ramion osiąga nachylenia 13-16° WNW z odchyleniem ku NW 
i W. W części czołowej nachylenia te zmniejszają się do 6-9°. Zestawy lamin ścięte są 
płaskimi, zbieżnymi powierzchniami granicznymi o nachyleniach 2-5°. Jest to więc 
warstwowanie przekątne klinowe (por. fot. 7), charakterystyczne dla procesu akrecji, 
zachodzącej pod wpływem wiatru o małych prędkościach (Bagnold 1941, Land 1964, 
Mc Kee, Tibbits 1964, Yallon 1967, Holm 1968, Muller 1972, Goldsmith 1973, Hunter 
1977), oraz przekątne, będące efektem wędrówki riplemarków (Allen 1963, Mc Kee 
1966, Yallon 1967, Muller 1968, Hunter 1977, Borówka 1979). Podrzędnie występują 
struktury zaprądowe o upadach na NNE w obrębie południowego ramienia, a SSW -  
w obrębie północnego ramienia.

Piasek stoków zawietrznych cechuje się typem warstwowania przekątnego. Laminy 
odznaczają się dużą ciągłością, zachowując we wszystkich przekrojach kształty proste 
lub tangencjalne i równoległy do siebie przebieg (por. fot. 12). Takie kształty lamin, 
przy dużych kątach ich upadu 24-31°, jak również lokalne zatarcie laminacji mogą 
świadczyć o depozycji odbywającej się na drodze recesji skarpy. Taki sposób prze
mieszczania piasku jest typowy dla niskich wydm, modelowanych pod wpływem wia
tru o małych prędkościach (Sharpe 1938, Mc Kee, Douglass 1971, Mc Kee, Douglass, 
Rittenhouse 1971, Mc Kee, Bigarella 1972, Hunter 1977, Borówka 1979).

Biegi warstw w strukturach zaprądowych stoku zawietrznego, oscylujące wokół osi 
północ-południe, wykazują zmienność w obrębie ramion (ryc. 71C). Biegi warstw 
w profilach pionowych wzdłuż południowego ramienia odchylają się od kierunku 
NNE-NE w spągu, podobnego jak w części czołowej do NW-WNW w stropie, gdzie 
dostosowują się do przebiegu obecnej osi morfologicznej. Największe zmiany kierun-
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ków upadu i biegu warstw, dochodzące prawie do 90°, notowane są w końcach ramion 
wydmowych. W ich przekrojach poprzecznych przejawia się to horyzontalnym ułoże
niem spągowych serii piasku (fot. 40), wykazujących kierunek rzeczywistego upadu, 
prostopadły do warstw stropowych (fot. 41). Serie piasku o strukturach doprądowych 
stoku dowietrznego i zaprądowych -  stoku zawietrznego w obrębie ramion kontaktują 
się ze sobą wzdłuż prawie pionowo ustawionej płaszczyzny osi strukturalnej (ryc. 
7 IB). Świadczy to o braku lub bardzo nieznacznym przemieszczeniu ramion (Urbaniak 
1967).

Piasek południowego ramienia wydmy jest drobniejszy i nieco lepiej wysortowany 
od materiału wyjściowego (ryc. 72). W tym ostatnim (14 prób) największy udział ma 
frakcja 0,75-0,5 mm (31,8%) przy Mz = 0,36 mm (0,32-0,41 mm). Wysortowanie jest 
słabe i umiarkowane 8 = 0,91 (0,72-1,55). W strukturach doprądowych dowietrznego 
stoku południowego ramienia wydmy (33 próby) Mz zmniejsza się do 0,30 mm (0,29- 
0,31 mm), a frakcja 0,75-0,5 mm (21,4%) cechuje się zbliżonym udziałem procento
wym do przedziałów frakcyjnych 0,2-0,12 mm (22,5%) i 0,5-0,353 mm (19,7%). Stok 
zawietrzny (33 próby) buduje piasek jeszcze drobniejszy o Mz = 0,26 mm (0,24-0,28 
mm) z dominacją frakcji 0,2-0,12 mm (31,0%). Transport piasku wydmowego był 
więc inicjowany (Nowaczyk 1986) przez wiatr o prędkości 6,5 m/s. Zmiany uziamie- 
nia są związane z selektywną deflacją, którą zostały objęte jedynie drobniejsze ziarna. 
Przy małej prędkości wiatru a dużym nachyleniu stoku dowietrznego możliwe było 
przenoszenie poza linię grzbietową wydmy tylko najdrobniejszego materiału. Stąd 
zróżnicowanie uziarnienia w profilu poprzecznym formy. Natomiast wysortowanie na 
obu stokach ramienia wydmy jest prawie identyczne i wynosi po stronie dowietrznej
8 = 0,71 (0,63-0,80), a po zawietrznej 0,70 (0,56-0,82). Przy ustabilizowanym położe
niu ramienia niski stopień wysortowania piasku i brak jego zróżnicowania między obu 
stokami może świadczyć o krótkim transporcie, małej ruchliwości ziam w warunkach 
przewagi depozycji nad przemieszczaniem w obrębie formy lub o zmiennej dynamice 
procesów (Stankowski 1961, Rotnicki 1970, Seppala 1971, Król 1972, Mycielska- 
Dowgiałło 1992). Za tą ostatnią możliwością przemawia spadek stopnia wysortowania 
piasku wraz ze wzrostem średniej średnicy ziam (Mycielska-Dowgiałło 1980), zazna
czający się na stoku zawietrznym.

Również poprawa obtoczenia ziam piasku wydmowego w porównaniu z materia
łem podłoża nie musi wynikać z długości czy wielokrotności jego przemieszczania. Wo 
wzrasta od 1299 (1257-1325) w utworach terasowych do 1437 (1343-1481) w piasku 
stoku dowietrznego i 1376 (1306-1459) -  zawietrznego stoku ramienia wydmy. Towa
rzyszy mu wzrost udziału procentowego ziam y od 29,5% (22,0-34,5%) odpowiednio 
do 44,4% (35,0-53,5%) i 38,5% (33,5-45,0%), przy prawie niezmienionej liczebności

Ryc. 70. Położenie wydmy w Bosowicach na tle głównych elementów rzeźby i utworów powierzch
niowych: A -  lokalizacja obszaru badań, B -sytu acja  morfologiczno-geologiczna badanej wydmy, 
1 -  obszar badań, 2 -  wzniesienia wyżynne, 3 -  spłaszczenia erozyjno-denudacyjne z pokrywą piasku, 
żwirów, głazów i gliny morenowej ze zlodowacenia Sanu, 4 -  stoki z  wychodniami iłu mioceńskiego, 
5 -  stoki z pokrywami piasku, żwirów, głazów i gliny morenowej ze zlodowacenia Sanu, 6 -  doliny niec- 
kowate, 7 -  równiny akumulacji piasku i żwirów wodnolodowcowych ze zlodowacenia Sanu, 8 -  po
wierzchnie vistuliańskich teras rzecznych i stożków napływowych, zbudowanych z piasku i żwirów,
9 -  powierzchnie holoceńskich teras rzecznych, zbudowanych z piasku, żwirów, mułku i mad,
10 -  koryta rzeczne, 11 -  stawy, 12 -  wydmy, 13 -  badana wydma
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ziam a. Taki kierunek zmian sugeruje, że wzrost obtoczenia materiału wydmowego był 
wynikiem selekcji kształtu ziam (Sindowski 1956) lub typu transportu poprzez trakcję 
(Mc Carthy 1935, Racinowski 1964, Szczypek 1989). Przy małych prędkościach wia
tru bardziej prawdopodobna wydaje się ta ostatnia przyczyna.

Cały rozwój wydmy, obejmujący okres od jej powstania do rozerwania i utrwalenia, 
odbywał się w ciągu jednej fazy wydmotwórczej pod wpływem wiatru z sektora za
chodniego -  północno-zachodniego. Wydma była formą o ruchomym czole i niezmie- 
niających swojego położenia ramionach. Świadczy o tym zachowana w ich obrębie 
struktura doprądowa o dużych nachyleniach lamin (Cooper 1958, Mc Kee 1966) oraz 
prawie pionowe ułożenie płaszczyzny osi strukturalnej, a potwierdza słabe wysortowa- 
nie piasku. Konsekwencją ograniczenia ruchu postępowego wyłącznie do części czo
łowej były zmiany kształtu wydmy. Wskazuje na nie niezgodność wypadkowej biegu 
warstw z osią morfologiczną w obrębie obu ramion. Równocześnie ich struktura, jako 
form ustabilizowanych, ale nadbudowywanych podczas ruchu czoła, zawiera pełny 
zapis zachodzących zmian kształtu wydmy. Można zatem na jego podstawie próbować 
odtworzyć pierwotny wygląd formy. Jednolity bieg spągowych warstw piasku za
wietrznych stoków w końcach obu ramion, prostopadły do ich końcowego ułożenia, 
a równoległy do obecnego czoła, może sugerować, że stanowią one pozostałość jednej 
i tej samej formy inicjalnej. Miałaby ona kształt prostolinijnego wału poprzecznego. 
W młodszych seriach piasku zaznacza się ciągły wzrost odchylania osi strukturalnych 
ramion od kierunku dominującego wiatru. Oznacza to proces zakrzywiania osi wydmy 
(Glennie 1970, Rotnicki 1970, Borówka 1975, 1980) w miarę przesuwania czoła 
i wydłużania ramion, niezmieniających swojej rozwartości. Wydłużaniu ramion, które 
odbywało się wskutek przesypywania piasku wzdłuż ich osi, towarzyszyło tworzenie 
struktur doprądowych i zaprądowych po obu stronach linii grzbietowej, co w konse
kwencji prowadziło do zatarcia asymetrii nachyleń stoków w ich obrębie.

Tak przebiegający proces rozwoju wydmy był uwarunkowany unieruchomieniem 
ramion, usypywanych z jednej strony na granicy stref o różnej wilgotności podłoża, 
z drugiej -  wzdłuż przeszkody morfologicznej. Swoją V-kształtną formę zawdzięcza 
wydma ponadto szybkiemu ruchowi postępowemu czoła. Za dużym tempem prze
mieszczania części czołowej przemawia jego mała wysokość oraz małe nachylenie 
stoku dowietrznego (Wojtanowicz 1969). Szybki ruch możliwy był dzięki niewielkiej 
dostawie piasku, ograniczonej wilgotnością podłoża, i małej prędkości wiatru. W ta
kich warunkach wydma w miarę swojej wędrówki ulegała rozciąganiu: zwężała się 
i obniżała. Sprzyjało to rozrywaniu formy (Martonne 1926, Aufrère 1931b, Pilarczyk 
1962, Florek 1975, Verstappen 1972, Livingstone 1986) na granicy części ruchomej 
i ustabilizowanej. W warunkach utrudniających odśrodkowy ruch oderwanego czoła 
obydwa fragmenty wydmy zachowały położenie wzdłuż pierwotnej, wspólnej osi mor
fologicznej.

Ryc. 71. Morfologia i struktura wydmy w Bosowicach: A -  plan wydmy, B -  przekrój poprzeczny 
przez południowe, oderwane ramię wydmy, C -  diagramy średnich wartości biegu i upadu lamin w struktu
rach zaprądowych stoku zawietrznego (długością strzałek oznaczono wielkość upadu według załączonej 
skali), 1 -  poziomice co 2,5 m, linia ograniczająca formę odpowiada jej podstawie (stan przed powstaniem 
piaskowni), 2 -  linia przedstawionego przekroju, 3 -  płaszczyzna strukturalnej osi ramienia, 4 -  piasek 
bezstrukturałny, 5 -  piasek warstwowany, 6 -  profile pomiaru biegu i upadu lamin przedstawionych na 
diagramach, 7 -  profile poboru prób piasku do analiz uziarnienia i obtoczenia
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Fot. 40. Warstwowanie piasku w prze
kroju poprzecznym spągowej częici północ
nego stoku południowego ramienia wydmy 
w Bosowicach. Widoczne horyzontalne uło
żenie prostolinijnych lamin, miejscami wtór
nie zafalowanych. Wchodzą one w skład 
struktury zaprądowej, związanej z grawitacyj
nym osuwaniem piasku, odsłoniętej w prze
kroju prostopadłym do kierunku przemiesz
czania materiału

Fot. 41. Przekątne warstwowanie piasku 
w przekroju poprzecznym południowego 
stoku południowego ramienia wydmy 
w Bosowicach. Widoczne długie, prostolinij
ne laminy o dużych upadach, związane 
z grawitacyjnym osypywaniem piasku (rece
sja skarpy) po stoku zawietrznym. Odsłonię
cie widziane w przekroju równoległym do 
kierunku przemieszczania materiału
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22. Wydma koto Suliszowa

Jedno z nielicznych skupisk wydm w zachodniej części Płaskowyżu Szydłowskiego 
znajduje się około 4 km na północny zachód od Chmielnika. Uległ tam zwydmieniu 
piasek morenowy zlodowacenia Sanu (Flis 1956), rozpościerający się u południowo- 
zachodniego podnóża wapiennego garbu Kamiennej Góry, nad dnem doliny Morawki 
(ryc. 73). Pod piaskiem morenowym, na głębokości nieprzekraczającej 5 m występuje 
ił mioceński, warunkujący istnienie podmokłych obszarów wokół wydm.

Wśród małych i nietypowo wykształconych form eolicznych regularnym kształtem 
wyróżnia się badana wydma, położona nie opodal drogi prowadzącej z Chmielnika do 
Suliszowa. W rzucie poziomym wydma ma kształt łuku otwartego ku zachodowi, 
o spłaszczonym 100-metrowej szerokości czole i niesymetrycznie względem niego 
rozłożonych ramionach (ryc. 74A). Krótsze z nich, 100-metrowej długości, skierowane 
jest na zachodnio-północny zachód, drugie, o długości 170 m, wyciągnięte jest na po
łudniowy zachód. Wydma osiąga wysokość 5 m. Jej stoki cechują się różnymi nachy
leniami: 10-12° SW-NW i 23-28° NNE-SE. Na zachód od południowego ramienia 
znajduje się zbliżona do niego wysokością i asymetrią stoków forma wałowa. Zdaje się 
ona być oderwanym fragmentem wydmy łukowej. Jednak wał o przebiegu z zachod
nio-północnego zachodu na wschodnio-południowy wschód nie leży w bezpośrednim 
przedłużeniu południowego ramienia.

Struktura wydmy odsłania się w obrębie piaskowni, w przekrojach podłużnych 
i poprzecznych jej południowego ramienia i fragmentu czoła (ryc. 74A). Warstwowa
nie formy wałowej obserwowano w specjalnie wykonanych wkopach. Budowa wydmy 
jest zróżnicowana w jej profilu podłużnym. Najprostsza jest w części czołowej, w ob
rębie której występuje jedna seria piasku o warstwowaniu przekątnym, a miejscami 
rynnowym. Zachowanie wyłącznie struktury zaprądowej w przekroju poprzecznym 
czoła wydmy świadczy o przemieszczeniu tego fragmentu formy na odległość równą 
co najmniej szerokości jego pierwotnej podstawy (Stankowski 1962a).

W obrębie południowego ramienia wydmy i w formie wałowej wspomniany wyżej 
typ warstwowania ma ograniczony obszar występowania do ich stoków zawietrznych 
(ryc. 74B). Jedynie w końcowym odcinku ramienia obejmuje również znaczną część 
stoku dowietrznego. Omawiana seria piasku cechuje się warstwowaniem przekątnym, 
a miejscami rynnowym. W przekroju poprzecznym czoła piasek tworzy 20-40 cm miąż
szości zespoły równoległych do siebie lamin o kształtach prostych i tangencjalnych. 
Laminy zapadają pod kątami 25-31° E. Ograniczone są płaskimi powierzchniami gra
nicznymi o nieco mniejszych nachyleniach 18-23°. W przekroju podłużnym i w płasz
czyźnie horyzontalnej kształty lamin i ścinających je powierzchni pozostają proste lub 
przyjmują formy łukowe. Te ostatnie w górnych partiach wydmy wygięte są w stronę 
doprądową i ku podstawie stoku (por. ryc. 5, fot. 2), w dolnych -  odwrócone w prze
ciwnym kierunku (por. fot. 3, 4). Jest to więc warstwowanie charakterystyczne dla 
stoku, modelowanego wskutek osuwania piasku pod wpływem siły ciężkości (Sharpe 
1938, Land 1964, Hoyt 1966, Mc Kee 1966, Holm 1968, Mc Kee, Douglass 1971, Mc 
Kee, Douglass, Rittenhouse 1971, Mc Kee, Bigarella 1972, Hunter 1977, Borówka 
1979). Taki typ sedymentacji wiązany jest z niedużymi prędkościami wiatru (Gradziń- 
ski i in. 1986, Roniewicz 1995). Jedynie w końcowym odcinku południowego ramienia 
wydmy zaznaczają się wyraźne różnice kierunków upadu lamin między spągową
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a stropową częścią piasku, wskazujące na stopniową zmianę kierunku przebiegu ra
mienia. Z położenia równoleżnikowego, uległo ono odchyleniu ku południowemu 
zachodowi (ryc. 74C).

Na stokach dowietrznych obu analizowanych form struktury zaprądowe ustępują 
miejsca piaskowi o warstwowaniu przekątnym, charakterystycznym dla sedymentacji 
w warunkach doprądowych (fot. 42). We wszystkich płaszczyznach przekroju składają 
się na nie 10-15 cm miąższości zestawy lamin o kształtach prostych i falistych oraz 
małej ciągłości, ograniczonych płaskimi, deflacyjnymi powierzchniami granicznymi 
(Brookfield 1977, Hunter 1977). Nachylenia lamin są zróżnicowane 4-13°, a kierunek 
ich zapadania w przybliżeniu zgodny z ekspozycją stoku. Jest to warstwowanie, two
rzące się w wyniku wędrówki riplemarków (Allen 1963, Mc Kee 1966, Yallon 1967, 
Muller 1968, Hunter 1977, Borówka 1979). Zachowanie struktury doprądowej w obrę
bie stoku dowietrznego ramienia wydmy i na sąsiedniej formie wałowej wskazuje na 
ich niewielkie przemieszczenie. Również strome ustawienie płaszczyzn ich osi struktu
ralnych świadczy o słabym usuwaniu piasku ze stoków dowietrznych (Urbaniak 1967).

Piasek dowietrznego i zawietrznego stoku południowego ramienia wydmy różni się 
między sobą jedynie średnicą ziam (ryc. 75). Piasek stoku dowietrznego (26 prób) 
wykazuje pod tym względem duże podobieństwo do piasku występującego w podłożu 
(12 prób). W jednym i drugim rodzaju osadów podstawowa frakcja mieści się w prze
dziale 0,75-0,5 mm (odpowiednio 23,1 i 32,3%), a Mz = 0,34 mm (0,25-0,50 mm) 
dla piasku morenowego i 0,33 mm (0,25-0,37 mm) dla piasku wydmowego. Stok

Fot. 42. Przekątne warstwowanie piasku w przekroju poprzecznym zachodniego stoku czołowej części 
wydmy koło Suliszowa. Prosta laminacja riplemarkowa o małych upadach z licznymi powierzchniami 
ścięć, związanych ze zmianami kierunku wiatru. Tworzy ona strukturę doprądową, odsłoniętą w przekroju 
równoległym do przeważającego kierunku wiatru
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zawietrzny buduje głównie piasek drobnoziarnisty (30 prób) 0,2-0,12 mm (32,1%), 
a jego Mz = 0,26 mm (0,21-0,29 mm). Zmniejszanie średnicy ziam piasku wzdłuż 
profilu poprzecznego wydmy nie ma żadnego wpływu na stopień jego wysortowania. 
Jego średnia wartość jest w obu badanych profilach, jak i w piasku podłoża identyczna 
i wynosi: dla piasku morenowego <5 = 0,69 (0,59-0,74), na stoku dowietrznym wydmy 
8 = 0,69 (0,63-0,75), a na zawietrznym <5 = 0,69 (0,56-0,82).

Prędkość wiatru zapoczątkowującego procesy eoliczne (Nowaczyk 1986) wynosiła 
nieco poniżej 7 m/s i była wystarczająca do masowej deflacji piasku podłoża. Brak 
wzrostu wysortowania materiału podczas transportu eolicznego można wiązać z jego 
krótkim czasem trwania, zmiennością dynamiki, o jakiej świadczy zależność między 
Mz i 8 (Mycielska-Dowgiałło 1980), wyrażona spadkiem wysortowania wraz ze wzro
stem średniej średnicy ziam w profilach wydmowych. Brak różnic wysortowania mate
riału w obrębie prawie nieprzemieszczającego się ramienia wydmy może wiązać się 
z ograniczonym ruchem zdeponowanego na stoku dowietrznym piasku. Mógł on być 
hamowany procesem stabilizacji piasku bezpośrednio po depozycji. W podobny spo
sób można również wyjaśnić brak zmian obtoczenia ziam piasku w profilu poprzecz
nym ramienia wydmy. IVO w strukturach doprądowych stoku dowietrznego wynosi 
1466 (1421-1510) przy y = 42,3% (39,0-51,0%), a w zaprądowych stoku zawietrznego 
Wq = 1462 (1420-1508) przy y = 45,6% (33,0-53,5%). Piasek wydmowy jest lepiej 
obtoczony od materiału źródłowego, dla którego Wo = 1305 (1232-1362), a y = 30,6% 
(21,0-37,0%). Biorąc pod uwagę niewielką mobilność wydmy, różnica ta jest wyni
kiem raczej formy transportu przez trakcję (Mc Carthy 1935, Racinowski 1964, Szczy
pek 1989) lub selekcji kształtu ziam (Sindowski 1956) niż długości jego trwania.

Rozwój opisanej wydmy odbywał się podczas jednej fazy wydmotwórczej, pod 
wpływem wiatru z sektora zachodniego. Forma została usypana, przemieszczała się 
i uległa rozerwaniu w czasie jednej fazy wydmotwórczej. Przy płytkim zaleganiu iłu 
mioceńskiego, a więc znacznej wilgotności podłoża, warunki do przemieszczania wy
dmy istniały jedynie w jej części czołowej, skupiającej największą masę piasku. Istot
nie, tylko w tym odcinku posiada ona strukturę formy przemieszczonej na odległość 
równą co najmniej szerokości jej pierwotnej podstawy. Końce wydmy były szybko 
utrwalane, o czym świadczy zachowanie, tak w formie wałowej jak i na długim odcin
ku południowego ramienia struktury doprądowej w obrębie stoku dowietrznego, oraz 
cechy teksturalne piasku, wskazujące na jego szybką stabilizację. Kierunek zmian 
przebiegu linii grzbietowej w profilu pionowym końcowego odcinka ramienia świad
czy o jego ruchu odśrodkowym. Wydaje się, że ruch ten, zaznaczający się dopiero 
w końcowym etapie rozwoju wydmy, rozpoczął się po jej rozerwaniu. Powstałe w jego 
wyniku obniżenie deflacyjne sprzyjało wzrostowi prędkości wiatru i przyspieszeniu 
przesypywania piasku (Miszalski 1973, Minkevićius 1977) nieutrwalonego jeszcze, 
skróconego ramienia. W rezultacie nastąpiło jego przemieszczanie połączone z odgina
niem na zewnątrz. Został w ten sposób zapoczątkowany proces jednostronnego rozpro
stowywania formy łukowej. W niesprzyjających warunkach wilgotnościowych był on 
jednak krótkotrwały. Nie doprowadził nawet do całkowitego przesypania piasku 
i zniszczenia struktury doprądowej stoku dowietrznego. Wystarczył zaledwie do zabu
rzenia regularnego kształtu wydmy i jej odsunięcia od oderwanego fragmentu ramie
nia. Wskazuje jednak na możliwość rozprostowywania wydm łukowych w wyniku 
rozerwania ramion, cechujących się wcześniej niewielką mobilnością.
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23. Wydma kolo Zawodzia

Jeden z większych kompleksów wydmowych Płaskowyżu Jędrzejowskiego znaj
duje się w odległości 2-3 km od centrum Nagłowic po obu stronach szosy prowadzącej 
do Jędrzejowa. Zwydmione tam zostały utwory fluwioglacjalne zlodowacenia Sanu 
(Hakenberg, Lindner 1971), ciągnące się wąskim pasem z północnego zachodu na 
południowy wschód, między wododzielnym garbem zbudowanym z margli kredowych 
a dopływem Białej Nidy (ryc. 76).

Wydmy układają się w formę paraboli kompleksowej (Wojtanowicz 1969), której 
czoło i ramiona tworzy zespół bardziej lub mniej wyraźnie ze sobą powiązanych form, 
głównie łukowych o różnych kształtach i rozmiarach. Czołową część kompleksowej 
wydmy parabolicznej, położoną na północ od Zawodzia, stanowi forma hakowato wy
gięta (ryc. 76). Jej głównym elementem jest południowe ramię, rozciągające się z za- 
chodnio-południowego zachodu na wschodnio-północny wschód, wzdłuż granicy 
z doliną holoceńską (ryc. 77A). Jego długość wynosi 750 m, szerokość dochodzi do 
180 m, a nachylenia obu stoków są podobne 10-12° (ryc. 77B). Wschodnio-północno- 
wschodni koniec ramienia podnosi się do 5,5 m i wygina łukowo, wysuwając ku pół
nocnemu zachodowi krótkie 120 m długości, zwężające się do 60 m ramię. Ta część 
wydmy cechuje się asymetrią nachyleń stoków. Stoki zawietrzne osiągają nachylenia 
18-24°, przeciwległe nie przekraczają 9-11°. Od północnego zachodu łukowemu 
fragmentowi wydmy towarzyszy wyraźne obniżenie deflacyjne. Strukturę wydmy 
badano w trzech odsłonięciach. Jednym z nich jest piaskownia w obrębie północnego 
ramienia wydmy łukowej, drugim -  rozcięcie wzdłuż wspomnianej wyżej szosy, prze
biegające skośnie przez prostolinijny odcinek południowego ramienia. Natomiast 
w strefie jego przejścia w formę wygiętą znajduje się rozległa piaskownia, obejmująca 
swoim zasięgiem obydwa stoki wydmowe (ryc. 77A).

W przekroju poprzecznym poprowadzonym wzdłuż ściany piaskowni z północno- 
północnego wschodu na południowo-południowy zachód widocznych jest kilka serii 
piasku różnego wieku i o odmiennej strukturze (ryc. 77B). Trzon wydmy w omawia
nym odcinku stanowi piasek o warstwowaniu przekątnym (fot. 43). Laminy w obrębie 
stoków zapadają pod podobnymi kątami 8-15° WSW (ryc. 77C), a w obrębie struktur 
zaprądowych 28-34° NNW i SSE. Cechują się małymi długościami i kształtami pro
stymi we wszystkich przekrojach. Występują w cienkich zespołach, ściętych płaskimi, 
zbieżnymi powierzchniami granicznymi pod kątami 5-8°. Występowanie opisanych 
struktur doprądowych wraz z lokalnie rozwiniętymi strukturami grawitacyjnego osy
pywania piasku (por. fot. 8) w obrębie obu stoków są typowe dla formy wałowej po
dłużnej (Stankowski 1961, Mc Kee, Tibbits 1964, Wojtanowicz 1972a, Twidale 1981). 
Forma ta w analizowanym przekroju osiąga wysokość 3,5 m. Płaszczyzna jej osi

Ryc. 76. Położenie wydm w  okolicach Zawodzia i Nagłowic na tle głównych elementów rzeźby i utwo
rów powierzchniowych: A -  lokalizacja obszaru badań, B -  sytuacja morfologiczno-geologiczna badanych 
wydm, 1 -  obszar badań, 2 -  wzniesienia wyżynne, 3 -  spłaszczenia erozyjno-denudacyjne z  wychodniami 
opok i margli kredowych, 4 -  stoki z wychodniami opok i margli kredowych, 5 -  doliny nieckowate, 6 -  
równiny akumulacji piasku i żwirów wodnolodowcowych ze zlodowacenia Sanu, 7 -  równiny akumulacji 
piasku i żwirów wodnolodowcowych ze zlodowacenia Odry, 8 -  powierzchnie holoceńskich teras rzecz
nych, zbudowanych z piasku, żwirów, mułku i mad, 9 -  koryta rzeczne, 10 -  stawy, 11 -  niecki deflacyjne, 
12 -  wydmy, 13 -  badane wydmy
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Fot. 43. Przekątne warstwowanie piasku w przekroju poprzecznym środkowej części południowego 
ramienia wydmy kolo Zawodzia. Prosta laminacja riplemarkowa z zespołem prostolinijnych lamin, miej
scami klinowo ściętych, zapadających w dwu kierunkach, zgodnie ze spadkiem stoków. Struktura doprą- 
dowa, odsłonięta w przekrojach: A -  równoległym i B -  prostopadłym do przeważającego kierunku wiatru

Fot. 44. Warstwowanie piasku w dolnej części przekroju poprzecznego w strefie połączenia wydm koło 
Zawodzia. Prosta laminacja riplemarkowa z zestawami prostolinijnych lamin o małych upadach należy do 
wydmy wałowej, widziana w przekroju prostopadłym do przeważąjącego kierunku wiatru
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Fot. 45. Warstwowanie piasku w gómej części przekroju poprzecznego w strefie połączenia wydm koło 
Zawodzia. Przekątne warstwowanie z prostolinijnymi, długimi laminami, zapadającymi pod dużym kątem 
związane jest z grawitacyjnym osuwaniem piasku w strukturach zaprądowych wydmy łukowej. Odsłonięcie 
widziane w przekroju równoległym do kierunku przemieszczania materiału

strukturalnej wykazuje odchylenia w przeciwnych kierunkach, obrazujące nierówno- 
mierność dostawy materiału do obu stoków (Urbaniak 1967).

Analogicznie warstwowane piaski budują zachodni, prostolinijny odcinek wydmy 
w całym jego profilu pionowym (fot. 44). Dlatego całą tę część wydmy można uznać 
za formę wału podłużnego. Jedynie jego wschodnio-północno-wschodni koniec został 
obustronnie nadbudowany do wysokości 5,5 m piaskiem (fot. 45, ryc. 78), zapadają
cym pod kątem 30-32° SSW-SW (ryc. 77C). Cechuje się on warstwowaniem przekąt
nym tabularnym z równoległymi do siebie laminami o dużej ciągłości i prostolinijnym 
przebiegu we wszystkich płaszczyznach przekroju oraz płaskimi powierzchniami gra
nicznymi. Tworzy więc strukturę typową dla stoku zawietrznego, modelowanego przez 
procesy osuwania piasku pod wpływem siły ciężkości (Mc Kee 1966, Sharp 1966, Mc 
Kee, Douglass 1971, Mc Kee, Douglass, Rittenhouse 1971, Mc Kee, Bigarella 1972, 
Hunter 1977, Borówka 1979). Omawiana seria piasku, podobnego do tego, który bu
duje północne ramię wydmy, jest zapewne genetycznie związana z formą łukową, sta
nowiącą zakończenie wału, i wchodzi w skład jej południowego ramienia, za pośred
nictwem którego obydwie wydmy łączą się ze sobą. Odcinek ich połączenia był for
mowany podczas dwóch faz wydmotwórczych. Świadczy o tym poziom gleby kopalnej 
na jego południowo-południowo-zachodnim stoku, przykryty 20-80 cm warstwą pia
sku bezstrukturalnego.
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Piasek obu wydm wchodzących w skład formy złożonej cechuje się podobnymi pa
rametrami uziarnienia i obtoczenia (ryc. 79). Od materiału wyjściowego różni się jedy
nie wartością średniej średnicy ziam i wyraźną dominacją jednej frakcji, zamykającej 
się w przedziale 0,5-0,353 mm (30,6%). Mz piasku wydmowego wynosi 0,31 mm 
i w obrębie formy wałowej (21 prób) różnicuje się od 0,29 do 0,35 mm, a w formie 
łukowej (36 prób) 0,25-0,34 mm. Obydwie wydmy były więc formowane pod wpły
wem wiatru o wartości progowej (Nowaczyk 1986) 6,5 m/s. Była to prędkość wystar
czająca do uruchomienia większości piasku znajdującego się w podłożu (14 prób), 
który skupia się głównie we frakcjach 0,5-0,353 mm (25,5%) i 0,25-0,2 mm (24,8%) 
oraz cechuje Mz = 0,28 mm (0,25-0,30 mm). Zarówno piasek fluwioglacjalny, jak 
i wydmowy mieści się w klasie wysortowania umiarkowanego: 5 dla materiału podłoża 
wynosi 0,73 (0,68-0,80). W wydmie wałowej wysortowanie wzrasta do ó = 0,67 
(0,54-0,81), a w łukowej do 3 = 0,70 (0,65-0,77). Minimalne różnice występują rów
nież w stopniu obtoczenia obu rodzajów piasku. Dla utworów wyjściowych Wo = 1302 
(1259-1368) przy 28,1% (19,5-32,0%) udziale ziam typu y. Piasek wydmy wałowej 
cechuje się Wo = 1346 (1260-1483) i y = 32,6% (21,5-44,5%). Dla wydmy łukowej 
odpowiednie wartości wynoszą: Wq = 1305 (1243-1359), a y = 30,6% (22,5-37,5%).

Zwraca uwagę podobny stopień przekształcenia cech teksturalnych piasku obu 
wydm, tworzonych co prawda w tym samym czasie obok siebie, ale różniących się 
mobilnością. Podobieństwo to wynika zapewne z lokalizacji analizowanych prób. Po
równanie przeprowadzono bowiem dla piasku o strukturze doprądowej niezbyt mobil
nej formy wałowej i o strukturze zaprądowej w obrębie ramienia formy łukowej, prze
mieszczonej na większą odległość. W tym drugim przypadku miejsce położenia mate
riału nie sprzyjało dużej ruchliwości ziam (Rotnicki 1970, Nowaczyk 1986, Myciel- 
ska-Dowgiałło 1992, 1993). Poza krótkotrwałym oddziaływaniem procesów eolicz- 
nych, na niewielki stopień przekształcenia materiału wyjściowego mogła mieć również 
wpływ masowa deflacja i związane z nią zróżnicowanie formy transportu, niesprzyja
jące sortowaniu i obtaczaniu piasku (Trembaczowski, Wojtanowicz 1971, Borsy 1974, 
Szczypek 1977, Mycielska-Dowgiałło 1992).

Opisana wydma złożona jest z dwóch form różnego typu, choć utworzonych w tej 
samej fazie wydmotwórczej pod wpływem wiatru o podobnych kierunkach: zachod
nich i północno-zachodnich. Zarówno położenie, jak i kształt wchodzącego w jej skład 
wału podłużnego zostało zapewne wymuszone przebiegiem krawędzi rozdzielającej 
piaszczystą równinę fluwioglacjalną od holoceńskiego dna doliny. Forma łukowa, 
która stanowi drugi człon analizowanej wydmy, została usypana bliżej środkowej czę
ści płata piaszczystego, gdzie mogła swobodnie się przemieszczać. Jednak jej małe 
rozmiary, niewielka długość ramion i mały stopień eolizacji piasku pozwalają sądzić, 
że przemieszczanie formy trwało krótko. Wydma poruszała się ruchem odśrodkowym, 
dzięki czemu jej południowe ramię mogło dosunąć się do końcowego odcinka wydmy 
wałowej. Ta ostatnia musiała być już wówczas ustabilizowana. Świadczy o tym brak 
śladów zazębiania się piasku w strefie łączenia wydm. Nic nie wskazuje również na 
redepozycję piasku formy wałowej i włączanie go do warstw nadległych. Natomiast 
ramię wydmy łukowej w procesie łączenia z wałem zachowało swoją aktywność 
i tendencję do dalszego przemieszczania na zewnątrz. Jego piasek przekroczył i okrył 
całkowicie końcowy odcinek wydmy wałowej, poszerzając ją  i podwyższając. Nie 
dostosował się jednak do jej formy, zachowując kąt zapadania odpowiadający osi mor
fologicznej wydmy łukowej. Okres aktywizacji procesów eolicznych, jaki nastąpił po



191

utrwaleniu wydmy i utworzeniu gleby kopalnej, nie przyniósł większych zmian w mor
fologii i strukturze wydmy. Możliwe, że zaznaczył się on tylko lokalnie w odcinku 
połączenia wydm, cechującym się największą wysokością i masą nagromadzonego 
materiału, gdzie stwierdzono glebę kopalną.

W rezultacie połączenia ramię wydmy łukowej zostało przedłużone o wał podłużny. 
Powstała forma o kształcie hakowatym, złożona z dwóch równorzędnych elementów, 
z których każdy zachował swój pierwotny kształt i nachylenie zboczy.

24. Wydma w Nagłowicach

Do południowego ramienia wspomnianej poprzednio paraboli kompleksowej przy
lega jedna z nielicznych w tym obszarze wydm wałowych (ryc. 76). Jest to duża forma 
o wysokości 15 m i długości 950 m. Rozciąga się ona z południowego zachodu na 
północny wschód w poprzek przykrytego piaskiem fluwioglacjalnym spłaszczenia 
w obrębie stoku Płaskowyżu. Kształt wydmy w planie, podobnie jak i przebieg jej linii 
grzbietowej nie są idealnie prostolinijne, wyginają się nieznacznie w części środkowej 
ku południowemu wschodowi (ryc. 80A). W tym też odcinku szerokość wydmy osiąga 
maksymalną wartość 270 m. Forma posiada strome stoki, cechujące się asymetrią na
chyleń: 14° NW i 26° SE.

Piaskownia zlokalizowana w centralnej części wydmy (ryc. 80A) pozwala prześle
dzić budowę obu stoków, prawie na całej ich długości. Wydma wykazuje pełną zgod
ność kształtu ze strukturą (ryc. 80B). Budujący ją  piasek zapada zgodnie z kierunkiem 
nachylenia stoków. Na łagodniejszym z nich, północno-zachodnim, występuje war
stwowanie przekątne klinowe (fot. 46). We wszystkich płaszczyznach przekroju lami
ny o małej ciągłości, kształtach prostych i wklęsłych oraz nachyleniach od 2-5° 
w spągu do 10-15° w stropie ograniczone są płaskimi, zbieżnymi powierzchniami 
deflacyjnymi. Są to struktury depozycji związanej z segregacją ziam podczas akrecji 
(Bagnold 1941, Mc Kee, Tibbits 1964, Sharp 1966, Yallon 1967, Holm 1968, Muller 
1972, Goldsmith 1973, Hunter 1977). Duże kąty upadu lamin świadczą o znacznej 
dostawie piasku, szybko zachodzącej depozycji oraz niewielkim ruchu postępowym 
formy (Mc Kee 1966). Wektor kierunków zapadania warstw, zmieniających się 
w przedziale 50° (NNW-WNW), wskazuje, że wiatr wydmotwórczy wiał z sektora 
północno-zachodniego.

Zasadniczą część stoku południowo-wschodniego, do 3/4 jego wysokości budują 
zestawy stromo zapadających lamin. W przekroju poprzecznym wydmy cechują się 
one równoległym i skośnym przebiegiem, kształtami prostymi lub spłaszczającymi się 
tangencjalnie blisko podstawy oraz ścięciem prostymi powierzchniami pod kątami 20- 
26°. W przekroju podłużnym formy, laminy ograniczone rynnowymi powierzchniami 
przyjmują podobne do nich, lekko wygięte kształty (por. ryc. 5, fot. 3). W płaszczyźnie 
horyzontalnej zespoły lamin tworzą formy soczewkowate, zwrócone powierzchniami 
wklęsłymi w stronę dowietrzną w stropie, a wypukłymi -  w spągu serii piaszczystej

Ryc. 79. Diagramy uziamienia piasku, średniej średnicy ziam Wz, odchylenia standardowego <5 oraz ty
pów obróbki i wskaźnika obróbki W, dla ziam kwarcowych o średnicy 0,75-1,02 mm z wydmy koło Zawo- 
dzia i z jej podłoża: I -  piasek wodnolodowcowy, II -  piasek wydmowy w profilach a, b
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Fot. 46. Warstwowanie piasku 
w przekroju poprzecznym północno- 
zachodniego stoku wydmy w Nagłowi
cach. Warstwowanie klinowe z dość 
stromym nachyleniem lamin, licznymi 
powierzchniami ścięć, charakterystyczne 
jest dla struktur doprądowych, tworzo
nych przy zmiennych kierunkach wiatru. 
Odsłonięcie widziane w przekroju rów
noległym do przeważającego kierunku 
wiatru

(por. fot. 2, 4). Rzeczywiste upady lamin odpowiadają kątowi zsypu piasku i wynoszą 
32-36° SE. Ich wartości, obok typu warstwowania, jednoznacznie wskazują na redepo- 
zycję grawitacyjną, jako proces sedymentacji opisanych osadów (Sharpe 1938, Mc 
Kee, Douglass 1971, Mc Kee, Douglass, Rittenhouse 1971, Mc Kee, Bigarella 1972, 
Hunter 1977, Borówka 1979). SE kierunek zapadania lamin, stały tak w profilu po
dłużnym jak i w przekrojach pionowych stoku zawietrznego do wysokości 10 m, od
chyla się dopiero wyżej w środkowej części wydmy ku ESE, zgodnie z obecnym 
kształtem linii grzbietowej (ryc. 80C).

W stropowej części stoku zawietrznego laminy stają się cieńsze, niewyraźne, o sła
bej segregacji ziam i upadach rzędu 18-20° SE-ESE (fot. 47). Kształty lamin w spągu 
serii naśladują zakrzywienie niżej leżących struktur, wyżej przyjmują kształty proste 
we wszystkich płaszczyznach przekroju. Jest to najprawdopodobniej laminacja two
rzona w wyniku opadania ziam przenoszonych w suspensji (Allen 1970, Mc Kee, 
Douglass, Rittenhouse 1971) w strefie rozdzielania prądu powietrza, po zawietrznej 
stronie wysokich wydm (Cooper 1958, Hoyt 1966, Mc Kee, Douglass 1971, Hunter 
1977).

Ryc. 80. Morfologia i struktura wydmy w Nagłowicach: A -  plan wydmy, B -  przekrój poprzeczny 
przez środkową część wydmy, C -  diagramy średnich wartości biegu i upadu lamin w strukturach zaprądo- 
wych stoku zawietrznego (długością strzałek oznaczono wielkość upadu według załączonej skali), 
1 -  poziomice co 2,5 m, linia ograniczająca formę odpowiada jej podstawie (stan przed powstaniem pia
skowni), 2 -  ściany piaskowni, 3 -  linia przedstawionego przekroju, 4 -  płaszczyzna strukturalnej osi wy
dmy, 5 -  piasek bezstrukturalny, 6 -  piasek warstwowany, 7 -  profile pomiaru biegu i upadu lamin przed
stawionych na diagramach, 8 -  profile poboru prób piasku do analiz uziarnienia i obtoczenia
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Fot. 47. Przekątne warstwowanie piasku w przekroju poprzecznym południowo-wschodniego stoku 
wydmy w Nagłowicach. W stropowej części odsłonięcia widoczne struktury zaprądowe o niezbyt dużych 
upadach, z zespołami prostolinijnych lamin równoległych do siebie, związane z opadaniem ziam przeno
szonych w suspensji. Odsłonięcie widziane w przekroju równoległym do kierunku przemieszczania mate
riału
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Ryc. 81. Diagramy uziamienia piasku, średniej średnicy ziam Mz, odchylenia standardowego 3 oraz ty
pów obróbki i wskaźnika obróbki Wo dla ziam kwarcowych o średnicy 0,75-1,02 mm z wydmy w Nagło
wicach i z jej podłoża: I -  piasek wodnolodowcowy, II -  piasek wydmowy w profilach a, b

Płaszczyzna strukturalna osi wydmy jest stromo ustawiona, co świadczy o przewa
dze procesów depozycji nad deflacjąpo stronie dowietrznej (Urbaniak 1967). Jej ła
many kształt jest natomiast wynikiem okresowego przesuwania kulminacji pod wpły
wem zmian prędkości wiatru i dostawy materiału (Flint 1957, Merk 1960, Mackenzie 
1964, Mc Kee, Bigarella 1972, Hunter 1977).

W obrębie wydmy grubszy i lepiej obtoczony piasek tworzy struktury doprądowe 
(ryc. 81) koncentrujące się w obrębie stoku dowietrznego (32 próby). Ich frakcja pod
stawowa mieści się w przedziale 0,75-0,5 mm (30,2%), a Mz = 0,33 mm (0,29-0,41 
mm). Był więc uruchamiany (Nowaczyk 1986) przez wiatr o prędkości poniżej 7 m/s. 
W obrębie stoku zawietrznego (42 próby) główną masę piasku o strukturze zaprądowej 
stanowi podobnie jak w podłożu (14 prób) frakcja 0,2-0,12 mm (24,8% w piasku wy-
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dmowym i 26,4% w piasku podłoża), a Mz = 0,28 mm (0,21-0,31 mm), również prawie 
identyczna jak w utworach wyjściowych -  0,27 mm (0,23-0,33 mm). W profilu pio
nowym stoku zawietrznego zaznacza się wzrost udziału frakcji średnioziamistej 0,5- 
0,353 mm (21,5%) oraz sporadycznie notowana jest podwyższona zawartość frakcji 
0,75-0,5 mm (17,5%) i <0,088 mm (13,8%). Zarówno piasek fluwioglacjalny, jak 
i wydmowy cechuje się taką samą wartością średnią, jak i zakresem zróżnicowania 
wysortowania. Jest ono umiarkowane, a współczynnik S wynosi dla piasku podłoża 
0,70 (0,56-0,80) i dla piasku wydmowego -  0,70 (0,56-0,80 lub 0,88). Najwyższym 
wskaźnikiem obróbki cechuje się piasek o strukturze doprądowej w obrębie stoku do
wietrznego: Wq = 1437 (1328-1517) przy y = 43,4% (28,5-54,0%). W strukturach 
zaprądowych stoku zawietrznego Wo zmniejsza się do 1320 (1190-1422), a y = 31,4% 
(21,5-41,0%), poniżej wartości, jaką cechuje się materiał podłoża: Wo = 1360 (1292- 
1462), y = 38,2% (30,0-45,5%).

Duże podobieństwo piasku wydmowego do utworów wyjściowych pod względem 
cech teksturalnych należy zawdzięczać krótkiemu transportowi eolicznemu (bliskie 
obszarowi deflacji położenie wydmy oraz jej ustabilizowane położenie), szybko za
chodzącej depozycji przy dużej dostawie materiału i być może częściowo rodzajowi 
sedymentacji przez wytrącanie z zawiesiny (Rotnicki 1970, Seppala 1971, Tremba- 
czowski, Wojtanowicz 1971, Borsy 1974, Nowaczyk 1976, Urbaniak-Biemacka 1976, 
Mycielska-Dowgiałło 1982, 1992, Szczypek 1986a, 1991, Szczypek, Wach 1993a). 
Natomiast zmiany w uziamieniu i obtoczeniu piasku zachodzące między obu stokami 
wydmy wynikają zapewne z różnic w przeważającym typie transportu. Saltacja i trak
cja na stoku dowietrznym w odróżnieniu od suspensji po stronie zawietrznej sprzyjała 
wyodrębnianiu grubszej frakcji (Folk 1971, Mycielska-Dowgiałło 1992) oraz obtacza- 
niu ziam (Rotnicki 1970, Trembaczowski, Wojtanowicz 1971, Szczypek 1977).

Wydma została usypana podczas jednej fazy wydmotwórczej pod wpływem wiatru 
północno-zachodniego, jako forma o małej mobilności. O ograniczonym ruchu świad
czy szerokie rozprzestrzenienie struktur doprądowych (Stankowski 1961, Dylikowa 
1969), duże nachylenie warstw w obrębie stoku dowietrznego (Mc Kee 1966), strome 
ustawienie płaszczyzny osi strukturalnej (Urbaniak 1967) i niewielki stopień eolizacji 
piasku wydmowego (Rotnicki 1970). Ponieważ wydma nie ma formy wymuszonej 
rzeźbą terenu ani warunkami litologiczno-wilgotnościowymi, utrudnienie ruchu nie 
było przyczyną decydującą o jej szybkiej stabilizacji. Zadecydował o tym raczej spa
dek prędkości wiatru nad rozszerzającą się w miejscu położenia wydmy, płaską po
wierzchnią, osłoniętą częściowo od północnego zachodu stokami Płaskowyżu. Wydma 
powstałaby wówczas w strefie zwiększonej depozycji piasku, spowodowanej utratą 
możliwości transportowej wiatru. Potwierdzeniem takiego przebiegu zjawisk może być 
szybkie tempo depozycji, zarejestrowane w postaci dużych upadów warstw w struktu
rach doprądowych stoku dowietrznego (Mc Kee 1966) oraz brak śladów eolicznego 
sortowania piasku. W strukturze formy nieznacznie tylko przemieszczonej, powinien 
znajdować się pełny zapis procesu jej rozwoju. Istniejąca do wysokości 10 m, absolut
na zgodność kierunków biegu warstw w strukturach zaprądowych wzdłuż całego bada
nego odcinka stoku zawietrznego świadczy o niezmieniającej się od momentu powsta
nia formy prostolinijnej osi morfologicznej i takim samym kształcie wydmy (Glennie 
1970, Rotnicki 1970, Borówka 1975, 1980) w tym etapie rozwoju. Rozwój ten polegał 
głównie na powiększeniu rozmiarów wydmy przy niewielkiej tylko zmianie jej poło
żenia i kształtu. Dopiero w końcowej fazie depozycji zaznaczył się wyraźniej ruch
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postępowy środkowej części wydmy, zarejestrowany wygięciem osi morfologicznej ku 
południowemu wschodowi. Wzrost mobilności środkowej najwyższej części wydmy 
mógł być wywołany zwiększeniem prędkości wiatru w miarę jej podwyższania lub 
wiązał się z okresem utrwalania końców formy. Nie doprowadził jednak do zmiany 
typu wydmy, która zachowała swoje pierwotne cechy wału poprzecznego.



III. ZRÓŻNICOWANIE STRUKTURY I KSZTAŁTU FORM 
WYDMOWYCH

1. Kryteria podziału wydm

Przeprowadzona w poprzednim rozdziale charakterystyka 24 wydm obrazuje również 
w ogólnym zarysie zróżnicowanie morfologiczno-strukturalne wszystkich 73 zbadanych 
form (ryc. 82). Jest ono na tyle duże, że upoważnia do wydzielenia różnych typów 
wydm.

Podstawę większości dotychczasowych podziałów typologicznych wydm stanowił 
ich kształt geometryczny w rzucie poziomym. Tymczasem sam kształt pozwala zróżni
cować formy jedynie w ujęciu statycznym. Nie uwzględnia bardzo ważnego w przypad
ku form ruchomych, jakimi były wydmy śródlądowe, aspektu dynamicznego, ściśle 
związanego z genezą i sekwencją form. Kształt wydm bowiem informuje jedynie o tym 
stadium rozwoju form, w którym nastąpiło ich utrwalenie. Nie odzwierciedla natomiast 
ani przebiegu, ani złożoności ich modelowania. Dlatego niejednokrotnie konsekwencją 
podziałów opartych na kryterium kształtu było łączenie ze sobą w jednym typie form 
o różnej genezie (np. wydm wałowych: poprzecznych i podłużnych w formy prostolinij
ne i przeciwstawianie tych pierwszych formom łukowym, mimo podobieństwa warun
ków aerodynamicznych, w jakich się tworzyły). Ponadto wydmy o podobnych kształtach 
mają często różną budowę, a ich rozwój przebiegał odmiennie, jak to wykazano na przy
kładzie opisanych form.

Za podstawę podziału badanych wydm przyjmuję ich strukturę, stanowiącą zapis 
procesu ich usypywania, przemieszczania i przekształcania, a więc pozwalającą sklasy
fikować je w sposób wyczerpujący. Przy wyróżnianiu typów wydm brano więc pod 
uwagę te cechy ich budowy, które świadczą o orientacji form w stosunku do kierunku 
wiatru wydmotwórczego, stopniu mobilności i ilości faz ich rozwoju. Są nimi: typ war
stwowania, powstałego w warunkach doprądowych bądź zaprądowych, jego złożoność 
i zróżnicowanie w obrębie form.

Zróżnicowanie struktury wydm wyraża się:
-  różną liczbą jednostek sedymentacyjnych, tj. serii piasku o jednakowym typie war

stwowania i kierunku zapadania (Dylikowa 1969),
-  przynależnością wyróżnionych jednostek sedymentacyjnych do jednej lub odręb

nych faz wydmotwórczych w przypadku ich rozdzielenia poziomami gleb kopalnych lub 
powierzchniami dyskordancji,
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-  cechami warstwowania piasku, pozwalającymi wyróżnić struktury powstałe 
w warunkach doprądowych i zaprądowych,

-  rozmieszczeniem przestrzennym oraz udziałem serii piasku o strukturze doprądo- 
wej i zaprądowej w budowie wydm,

-  rodzajem kontaktu sąsiednich jednostek sedymentacyjnych,
-  stosunkiem wypadkowych biegu warstw w profilu pionowym wydm do kierunków 

ich osi morfologicznych (Dylikowa 1958, 1969, Urbaniak 1967, Gawlik 1969, Nowa
czyk 1976).

Wymienione cechy struktury wydm z różną szczegółowością informują o genezie 
form, stąd też mają większe lub mniejsze znaczenie dla interpretacji ich rozwoju i są 
przydatne na różnych szczeblach podziału wydm.

Przeprowadzony podział wydm ze względu na ich bardzo duże zróżnicowanie struk
turalne jest wielostopniowy. Opiera się on na zasadzie wydzielania w obrębie głównych 
typów wydm, wyróżnionych na podstawie przewodnich cech struktury -  ich podtypów, 
różniących się między sobą cechami podrzędnymi. Podział został oparty głównie na 
kryterium zróżnicowania struktury, zastosowanym na różnych szczeblach podziału ty
pologicznego, a rozpatrywanym w różnej skali odniesienia i dotyczącym różnych jej 
cech: typu warstwowania, wieku, rozkładu przestrzennego i wzajemnego stosunku jed
nostek sedymentacyjnych.

Za podstawę najogólniejszego podziału wydm przyjęto stopień złożoności ich struk
tury. Wyraża się on różną liczbą jednostek sedymentacyjnych, zróżnicowaniem wieku 
budującego je piasku oraz stałością lub zmiennością kierunków jego usypywania, świad
czących o prostym lob skomplikowanym przebiegu rozwoju form. Na tej podstawie 
wśród badanych wydm można wyróżnić dwa główne typy form. Pierwsze z nich cechują 
się strukturą jednowiekową, powstałą w wyniku jednokierunkowego usypywania piasku. 
W ich dalszym podziale uwzględniono zachowanie lub brak ciągłości procesu tworzenia 
wydm oraz zróżnicowanie typu warstwowania w obrębie ich stoków. Zróżnicowanie to 
świadczy o odmiennym przebiegu procesu powstania oraz rozwoju jak np. orientacji 
w stosunku do przeważającego kierunku wiatru czy stanie dynamicznym.

Struktura wydm drugiego typu powstała wskutek różnorodnego przemodelowania 
form o strukturze jednowiekowej, związanej z jednym przeważąjącym kierunkiem wia
tru. Z faktu, że wydmy te są pochodnymi wcześniejszych form, wynika konieczność 
zastosowania odmiennych niż poprzednio kryteriów i stopnia szczegółowości w ich 
dalszym podziale. Za podstawę tego podziału wzięto w pierwszym rzędzie pod uwagę 
cechy struktury wydm, wskazujące na zróżnicowanie procesu przemodelowywania form 
wyjściowych, a więc: występowanie gleb kopalnych, wzajemny stosunek serii piasku 
o odmiennym typie warstwowania czy kierunkach upadu.

Na tej podstawie wyróżniono grupy wydm o strukturze, która jest wynikiem: wielo
fazowego rozwoju form, ich połączenia lub obu tych procesów. Różny sposób powstania 
wydm i różny stopień wykształcenia ich struktury wymaga przyjęcia odmiennych kryte
riów ich dalszego podziału. Równocześnie konieczny jest większy stopień generalizacji 
cech strukturalnych niż przy podziale form wyjściowych. Konieczność ta wynika 
z ogromnego zróżnicowania form o strukturze, będącej wielokrotnością wszystkich wy
różnionych typów wydm o strukturze jednowiekowej, związanej z jednym przeważają
cym kierunkiem wiatru i podanych możliwości ich przekształcania. Dlatego zastosowane 
w dalszym podziale kryterium zróżnicowania strukturalnego, świadczące o odmiennie 
przebiegającym procesie przemodelowywania wydm, odnosi się już nie do poszczegól



201

nych stoków, ale do różnowiekowych serii piasku lub całych form wchodzących w skład 
wydm połączonych.

Podział ten musi uwzględniać również zróżnicowanie wiekowe i zmienność kierunku 
wiatru. W podziale form o strukturze związanej z ich wielofazowym rozwojem kryte
rium zróżnicowania typu warstwowania ustępuje miejsca zróżnicowaniu wiekowemu, w 
stosunku do którego pełni rolę podrzędną informującą o stałości lub zmienności kierun
ku wiatru w kolejnych okresach rozwoju wydm. Odwrotną hierarchię ważności przyjęto 
w podziale form o strukturze powstałej wskutek połączenia wydm, których rozwój prze
biegał pod wpływem wiatru o jednym kierunku, tym samym, który dominował przy ich 
wcześniejszym uformowaniu. Dotyczy to również połączeń wydm różnowiekowych. 
Zmianę kierunku wiatru można więc w analizowanych przypadkach wyeliminować, jako 
przyczynę ich łączenia. Przyczynę tę może natomiast sugerować stopień złożoności oraz 
zgodności struktury łączących się wydm. Zmiana kierunku wiatru była natomiast przy
czyną łączenia się form, które wcześniej przeszły kilkufazowy rozwój i zostały wyróż
nione w związku z tym jako oddzielny typ wydm. Ponieważ jednak zmiana ta nie była 
równoznaczna ze zróżnicowaniem wiekowym łączących się ze sobą serii piasku, gdyż 
proces łączenia się wydm odbywał się w tej samej fazie co przebudowa ich struktury, 
nadrzędną różnicującą je cechą jest zgodność lub różnorodność typu warstwowania 
w ich obrębie. Natomiast wydmy, które po połączeniu przeszły kolejną fazę rozwoju, 
niezwiązaną jednak ze zmianą kierunku wiatru, i cechują się tym samym wiekiem i nie
jednorodnym typem struktury w obrębie form połączonych, nie wymagają dalszego 
podziału.

2. Strukturalny podział wydm

Strukturalny podział wydm, przeprowadzony w oparciu o kryteria podane w po
przednim rozdziale, obejmujący zarówno formy wymuszone rzeźbą terenu, jak i rozwi
jające się niezależnie od niej, przedstawia się następująco (w nawiasach podano liczeb
ność badanych wydm każdego typu).

I. Wydmy o strukturze prostej
1. właściwej

A. jednorodnego typu w obrębie obu stoków dowietrznych (9)
B. jednorodnego typu w obrębie stoków: dowietrznego i zawietrznego (13)
C. niejednorodnego typu w obrębie stoków: dowietrznego i zawietrznego (13)

Ryc. 82. Kształty i struktura wydm: 1 -  przeważający kierunek wiatru: a -  wcześniejszy, b -  późniejszy, 
2 -  poziomice: a -  co 2,5 m, b -  co 5 m, linia ograniczająca formę odpowiada jej podstawie, 3 -  warstwowa
nie piasku o strukturze doprądowej, 4 -  warstwowanie piasku o strukturze zaprądowej, 5 -  poziom gleby 
kopalnej, 6 -  płaszczyzna osi strukturalnej, 7 -  linia przekroju. Poszczególne wydmy oznaczono numerami 
od 25 do 73: 25 -  Byczyna Jeziorki, 26 -  Biskupi Bór, 27 -  Czyżówka, 28 -  Płoki, 29 -  Myślachowice, 
30 -  Chechło, 31 -  Jankowice, 32 -  Kwaczała, 33 -  Tenczynek, 34, 35 -  Kamień, 36 -  Rusocice, 37 -  Prze- 
ginia, 38 -  Czernichów, 39 -  Rączna, 40 -  Niepołomice, 41 -  Podlesie, 42 -  Kłaj, 43 -  Poszyna, 44 -  Bacz- 
ków, 45 -  Gawłówek, 46, 47 -  Mokrzyska, 48 -  Sterkowiec, 49, 50 -  Biadoliny, 51 -  Waryś, 52, 53 -  Wal 
Ruda, 54 -  Żabno, 55 -  Odporyszów, 56 -  Fiuk, 5 7 ,5 8 ,5 9  -  Czarna, 60 -  Radomyśl, 61, 62 ,63  -  Delastowi- 
ce, 64 -  Szczucin, 65 -  Amów, 66 -  Słupiec, 67 -  Zdzieci Stare, 68 -  Solec, 69 -  Busko, 70 -  Miąsowa, 71, 
72, 73 -  Nagłowice
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2.B. przekształconej, jednorodnego typu w obrębie stoków: dowietrznego i zawietrz
nego (1)

II. Wydmy o strukturze złożonej
1. wskutek wielofazowego rozwoju form o strukturze

A. jednowiekowej, jednorodnego typu w obrębie każdego stoku (1)
B. różnowiekowej
a. jednorodnego typu w obrębie różnowiekowych serii piasku (5)
b. niejednorodnego typu w obrębie różnowiekowych serii piasku (4)

2. wskutek połączenia form o strukturze
A. jednorodnego typu

a. jednowiekowej w obrębie połączonych form (9)
b. różnowiekowej w obrębie połączonych form (1)

B. niejednorodnego typu
a. jednowiekowej w obrębie połączonych form (9)
b. różnowiekowej w obrębie połączonych form (2)

3. wskutek wielofazowego rozwoju i połączenia form
A. wskutek połączenia form o strukturze związanej z wielofazowym rozwojem

a. jednorodnego typu, jednego wieku w obrębie połączonych serii piasku (2)
b. niejednorodnego typu, jednego wieku w obrębie połączonych serii piasku (2)

B. wskutek wielofazowego rozwoju form połączonych, o strukturze jednorodnego 
typu w obrębie różnowiekowych serii piasku, jednego wieku i niejednorodnego typu 
w obrębie połączonych form (2)

Badane wydmy można najogólniej podzielić na: formy o strukturze prostej i złożo
nej. Wśród pierwszych z nich wyróżniono cztery, a wśród drugich -  dziesięć typów 
wydm.

Formy o strukturze prostej powstały w wyniku depozycji eolicznej i redepozycji 
grawitacyjnej, zachodzących na stokach dowietrznych i zawietrznych pojedynczych 
wydm w czasie jednej fazy wydmotwórczej w warunkach przewagi jednokierunkowego 
wiatru. Różnice zaznaczające się w kierunkach upadu i ich wartościach świadczą 
o poszczególnych, następujących bezpośrednio po sobie fazach sedymentacji, odpowia
dających chwilowym zmianom warunków dynamicznych.

Wydmy o strukturze prostej można podzielić pod względem ciągłości procesów jej 
tworzenia na dwa typy. Do pierwszego z nich należą wydmy o strukturze właściwej, 
powstałej przy jednoczesnym przyroście piasku na obydwu stokach. Była ona znana od 
dawna i wielokrotnie opisywana (Bagnold 1941, Flint 1957, Merk 1960, Stankowski 
1961, Brzozowski 1962, Mackenzie 1964, Mc Kee, Tibbits 1964, Mc Kee 1966, Nowa
czyk 1967, 1976, Urbaniak 1967, Dylikowa 1969, Rotnicki 1970, Wojtanowicz 1972b, 
Izmaiłow 1975, 1992, Szczypek 1976, 1977, 1980, 1992, Florek 1980, Twidale 1981, 
Szczypek Trembaczowski 1982, Szczypek, Wach 199lb, Waga 1992 i in.), 
w odróżnieniu od struktury przekształconej, stwierdzonej w wydmie 11 w Grądach (ryc. 
38B), w której serie piasku budujące jej stoki tworzyły się niezależnie od siebie.

W wydmach o strukturze prostej właściwej typ warstwowania piasku może być po
dobny w obrębie całej formy lub zróżnicowany i może zmieniać się w różnych jej od
cinkach (Rotnicki 1970, Nowaczyk 1976, Izmaiłow 1988). Świadczy to o jednakowym 
lub zróżnicowanym przebiegu procesów w obrębie wydm. Jednocześnie serie piasku, 
osadzone w warunkach doprądowych i zaprądowych, mogą mieć różny udział w budo
wie wydm i różne rozmieszczenie przestrzenne w ich obrębie, świadczące o orientacji
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form w stosunku do kierunku wiatru wydmotwórczego oraz ich stanie dynamicznym. Na 
tej podstawie wyróżniono trzy typy wydm.

Pierwszy z nich tworzą wydmy o strukturze jednorodnego typu w obrębie obu sto
ków dowietrznych, występującej m.in: w wydmie nr 3 w Ziajkach (ryc. 1 IB), ramionach 
wydmy 6 w Czernichowie, 7 w Kłaju (ryc. 25B), w północnym ramieniu wydmy 15 
w Jastrząbce Nowej i ł ó w  Jastrząbce Starej oraz południowym -  w wydmie 23 koło 
Zawodzia (ryc. 77B). Ich struktura była tworzona w warunkach doprądowych
1 zaprądowych podczas dosypywania i przemieszczania piasku, równocześnie na obu 
stokach dowietrznych, równoległych do przeważającego kierunku wiatru.

Do drugiego typu wydm zaliczono formy o strukturze jednorodnego typu w obrębie 
stoków: dowietrznego i zawietrznego, opisanej w wydmie 14 w Wałkach (ryc. 48B), 19 
w Zdzieciach Starych (ryc. 66B), 24 w Nagłowicach (ryc. 82B), południowym ramieniu 
wydm 15 w Jastrząbce Nowej (ryc. 5IB) i czole wydmy 7 w Kłaju. Struktura ta została 
utworzona odpowiednio -  w warunkach doprądowych i zaprądowych. Zróżnicowanie 
typu warstwowania piasku obu stoków i równocześnie jego jednorodność w obrębie 
każdego z nich świadczy o poprzecznej orientacji form w stosunku do przeważającego 
kierunku wiatru i niewielkim dystansie ich przemieszczenia (Stankowski 1961, Urbaniak 
1969).

Do trzeciego typu wydm należą formy o strukturze niejednorodnego typu w obrębie 
zarówno stoku dowietrznego, jak i zawietrznego, stwierdzonej m.in. w wydmie
2 w Płokach, 20 w Kopałówce, 21 w Bosowicach, 22 w Suliszowie i północnym ramie
niu wydmy 10 w Gawłówku. Zbudowane są one głównie z piasku deponowanego 
w warunkach zaprądowych z zachowanym fragmentarycznie warstwowaniem doprądo- 
wym, najczęściej na stokach dowietrznych oraz zawietrznych -  w odcinkach form zo
rientowanych równolegle do kierunku wiatru. Zanik struktury doprądowej i zastępowa
nie jej strukturą zaprądową w obrębie stoków dowietrznych, związany z wielokrotnym 
przesypywaniem piasku, świadczy o przemieszczeniu form na odległość większą od ich 
pierwotnej podstawy. Natomiast niejednorodność struktury w obrębie wydm jest dowo
dem nierównomiernego tempa przemieszczania ich poszczególnych części.

Do odrębnego typu wydm należy forma 11 w Grądach, o strukturze przekształconej, 
jednorodnego typu w obrębie stoku: dowietrznego i zawietrznego, w której mimo utwo
rzenia serii piasku budującego obydwa stoki w tej samej fazie wydmotwórczej, pod 
wpływem tego samego kierunku wiatru, rozdzielająca je powierzchnia dyskordancji 
świadczy o braku ciągłości między nimi. Struktury doprądowe stoku dowietrznego zo
stały w tym przypadku dobudowane do wykształconej wcześniej struktury zaprądowej.

Wydmy o strukturze złożonej powstały wskutek przekształceń form o strukturze pro
stej. Złożona struktura wydm jest wielokrotnością struktur prostych, zaznaczającą się 
w profilu pionowym, podłużnym lub poprzecznym form. Powstała ona w wyniku od
działywania zmiennych kierunków wiatru lub wiąże się z przekształceniem struktur 
prostych poprzez nałożenie na siebie serii piasku różnowiekowych lub utworzonych 
w obrębie oddzielnych form, może też być wynikiem kilku z wymienionych przyczyn. 
Na tej podstawie wyróżniono trzy grupy wydm o strukturze złożonej, która jest wyni
kiem wielofazowego rozwoju form, połączenia form oraz obu tych procesów łącznie.

Wśród wydm, których złożona struktura powstała wskutek wielofazowego rozwoju, 
wyróżniono trzy ich typy. Mają one strukturę jednowiekową, która jest efektem zmian 
kierunku wiatru w ciągłym cyklu rozwojowym podczas jednej fazy wydmotwórczej, lub
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różnowiekową, uformowaną podczas różnych faz wydmotwórczych, przedzielonych 
utrwaleniem form.

W formach o strukturze złożonej jednowiekowej, jednorodnego typu w obrębie każ
dego stoku, jakiej przykładem jest wydma 1 w Byczynie Jeziorkach (ryc. 4B) występuje 
wiele jednostek sedymentacyjnych tego samego wieku, ale o różnych typach warstwo
wania: doprądowego i zaprądowego lub o różnych kierunkach zapadania, związanych ze 
zmianami kierunku wiatru.

W wydmach o strukturze złożonej różnowiekowej nałożone na siebie w profilu pio
nowym lub poprzecznym form serie różnowiekowego piasku rozdzielone są poziomami 
gleb kopalnych lub powierzchni dyskordancji. Formy te można podzielić na dwa typy, 
w zależności od tego, czy młodsze serie piasku są zgodne, czy niezgodne w stosunku do 
struktur pierwotnych pod względem typu warstwowania i kierunku zapadania warstw.

Struktura o zgodnym typie warstwowania i upadzie warstw różnowiekowego piasku, 
opisana m.in. w wydmie 17 w Przerytym Borze (ryc. 58B), tworzyła się wskutek nadbu
dowania jego starszej serii w warunkach niezmieniajacego się kierunku wiatru. Ten typ 
struktury opisywali także K. Rotnicki, K. Tobolski (1969) oraz B. Nowaczyk (1986). 
W proponowanym podziale typologicznym nazwano ją  strukturą różnowiekową, jedno
rodnego typu w obrębie różnowiekowych serii piasku.

Struktura różowiekowa, niejednorodnego typu w obrębie różnowiekowych serii pia
sku występuje m.in. w południowym ramieniu wydmy 10 w Gawłówku (ryc. 34B), 
w wydmie 12 w Rudach (ryc. 4 IB) oraz w południowym ramieniu wydmy 16 koło Ja- 
strząbki Starej (ryc. 55B). Cechuje się ona niezgodnym ułożeniem serii piasku różnego 
wieku. Powstała wskutek przebudowy pierwotnych struktur w wyniku zmiany kierunku 
wiatru w kolejnych fazach wydmotwórczych. Była ona często opisywana w literaturze 
(Dylikowa 1958, Pemarowski 1958, Chmielewska, Chmielewski 1960, Chmielewska, 
Wasylikowa 1961, Stankowski 1961, Kozarski 1962, Urbaniak 1962, 1967, Mc Kee 
1966, Gawlik 1969, Wojtanowicz 1971, 1972b, Mc Kee, Bigarella 1972, Szczypek 
1977, 1980,1986b, Florek 1980).

Struktura form, powstałych wskutek połączenia wydm, cechuje się różnym stopniem 
złożoności, uzależnionym od wykształcenia i wieku jej elementów składowych. Na tej 
podstawie wyodrębniono wydmy o strukturze powstałej z połączenia form o takim sa
mym lub różnym typie struktury, nazwane wydmami o strukturze jednorodnego lub 
niejednorodnego typu w obrębie połączonych form, jednowiekowej lub różnowiekowej. 
W ten sposób zostały wyróżnione cztery typy wydm.

Do pierwszego z nich należą wydmy o strukturze jednorodnego typu, jednowiekowej 
w obrębie połączonych form, utworzonych pod wpływem wiatru z tego samego kierun
ku. Strukturę taką stwierdzono m.in. w wydmie 4 w Rozkochowie (ryc. 15B), 5 w Rud
nie (ryc. 18B) i 6 w Czernichowie (ryc. 22B). Jest ona jednym z najprostszych, wśród 
wyróżnionych typem struktury form połączonych. Jej jednorodność w obrębie formy jest 
zaburzona jedynie w strefie zrośnięcia wydm. Strefa ta zaznaczona jest zazębianiem się 
lub nakładaniem na siebie serii piasku, należących do połączonych wydm. Świadczy to -  
odpowiednio -  o podobnej albo różnej aktywności form w procesie łączenia.

Wydmy o strukturze jednorodnego typu, różnowiekowej w obrębie połączonych 
form, cechuje podobnie jak w poprzednim przypadku całkowita jednolitość warstwowa
nia poza strefą zrośnięcia, wyznaczoną nałożeniem na siebie serii różnowiekowego pia
sku rozdzielonego poziomem gleby kopalnej. Jest on dowodem, że łączenie zachodziło
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przy utrwaleniu jednej z form, do której przyrastała rozwijająca się w pobliżu -  młodsza. 
Przykładem takich form jest wydma 18 w Nagoszynie (ryc. 61B).

W wydmach o strukturze niejednorodnego typu, jednowiekowej w obrębie połączo
nych form, każda z nich wyraźnie wyodrębnia się swoistym typem warstwowania. 
Struktura taka utworzona została m.in. w wydmie 7 w Kłaju (ryc. 25B), 8 w Stanisławi- 
cach, 13 w Wale Rudzie (ryc. 44B) i 15 w Jastrząbce Nowej (ryc. 51B). Budujące je 
serie piasku nakładają się jedna na drugą lub zazębiają się ze sobą w zależności od stop
nia aktywności łączących się ze sobą form w procesie zrastania.

W wydmach o strukturze niejednorodnego typu, różnowiekowej w obrębie połączo
nych form, zróżnicowanie typu warstwowania podkreśla poziom gleby kopalnej, roz
dzielający nałożone na siebie serie piasku, pochodzące z różnych faz wydmotwórczych. 
Omawiany typ struktury występuje w wydmach: 40 w Niepołomicach i 66 w Słupcu.

Jeszcze bardziej skomplikowaną strukturę tworzą połączenia wydm, z których oby
dwie lub przynajmniej jedna ma strukturę złożoną w wyniku wielofazowego rozwoju. 
Stwierdzono ją  m.in. w wydmach 10 w Gawłówku (ryc. 34B) i 16 w Jastrząbce Starej 
(ryc. 55B). Obydwie cechują się tym samym wiekiem połączonych serii piasku, przy 
czym pierwsza z nich reprezentuje typ struktury jednorodnego, a druga -  niejednorodne
go typu w obrębie form wyjściowych. Widoczne w strefie zrośnięcia zazębianie się lub 
nakładanie piasku jednej wydmy na drugą wskazuje na podobny lub różny udział form 
lub ich części w procesie łączenia się ze sobą.

Odrębny typ stanowią wydmy o strukturze złożonej wskutek wielofazowego rozwoju 
form połączonych: 23 w Zawodziu (ryc. 77B) i 9 w Damienicach (ryc. 31B). Wchodzące 
w ich skład formy zbudowane są z serii piasku o niejednorodnym typie warstwowania, 
z których najmłodsze tworzyły się w obrębie połączonych wcześniej wydm. Świadczą 
o tym poziomy gleb kopalnych, rozwinięte powyżej jednowiekowych serii piasku, 
w obrębie których doszło do połączenia. W obu wydmach najmłodsze serie piasku ty
pem warstwowania i kierunkiem zapadania warstw wiernie naśladują starsze struktury.

Przeprowadzony podział strukturalny wydm dotyczy większości znanych dotychczas 
form o strukturze prostej. Jednocześnie przyjęte kryteria podziału pozwalają zaklasyfi
kować do wyróżnionych typów wydm również te, których złożona struktura tworzyła się 
na bazie innych form wyjściowych niż stwierdzone w badanym obszarze. Łatwo go 
również rozszerzyć o grupę form o strukturze prostej, połączonych wskutek zmiany 
kierunku wiatru czy też uszczegółowić w odniesieniu do wydm o strukturze złożonej 
wskutek wielofazowego rozwoju form połączonych, niejednorodnego typu w obrębie 
serii piasku, zdeponowanego przed i po ich zrośnięciu. Może być on stosowany zarówno 
w odniesieniu do wydm wymuszonych rzeźbą terenu, jak i rozwijających się niezależnie 
od niej. Jedne i drugie mogą bowiem reprezentować ten sam typ struktury, związany 
z takim samym mechanizmem powstania, niezależnym od uwarunkowań zewnętrznych.

3. Charakterystyka wyróżnionych typów wydm

Efektem zróżnicowania strukturalnego wydm jest ich zróżnicowanie morfologiczne, 
wyrażające się odpowiednim kształtem form i nachyleniem ich stoków. Większości 
wyróżnionych typów wydm odpowiadają formy o różnych kształtach (ryc. 83), odzwier
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ciedlających zróżnicowanie podrzędnych cech ich struktury, nieuwzględnionych 
w przedstawionym wyżej podziale.

Na podstawie wyróżnionych podstawowych typów wydm o strukturze prostej i zło
żonej można podzielić wydmy na formy pojedyncze i powstałe z ich połączenia formy 
zespolone. Podział ten nie pokrywa się jednak ściśle z podziałem na wydmy o strukturze 
prostej i złożonej. O ile wszystkie wydmy zespolone cechują się strukturą złożoną 
wskutek połączenia form, to w wydmach pojedynczych występują obydwa typy struktu
ry: prostej i złożonej wskutek ich wielofazowego rozwoju.

Do wydm o strukturze prostej właściwej jednorodnego typu w obrębie obu stoków 
dowietrznych (I.l.A) zaliczono dziewięć wydm: 3 w Ziajkach, 25 w Byczynie Jezior
kach, 36 w Rusocicach, 38 w Czernichowie, 47 w Mokrzyskach, 53 w Wale Rudzie, 55 
w Odporyszowie, 67 w Zdzieciach Starych i 69 w Busku. Wiernym odzwierciedleniem 
struktury tych wydm są ich cechy morfologiczne. Wszystkie są wydmami wałowymi 
podłużnymi, rozciągniętymi zgodnie z kierunkiem wiatru, o jednolitej szerokości lub 
zwężających się przy zawietrznych końcach. Cechują się lekko krętym przebiegiem linii 
grzbietowej i podobnym, niewielkim nachyleniem obu stoków.

W budowie obu stoków widoczne są serie piasku, cechującego się takim samym ty
pem warstwowania doprądowego i zaprądowego, przecinające się w partii kulmina
cyjnej. Kierunki upadu w strukturach doprądowych nie zawsze są równoległe do linii 
grzbietowej. Szczególnie w wydmach o znacznej długości kierunek nawiewania piasku 
był często skośny i ku zawietrznym końcom wydm wykazywał coraz większą rozbież
ność z kierunkiem wiatru. Warstwy grawitacyjnie osuniętego piasku zaznaczają się 
głównie w przygrzbietowych częściach wydm. Ich upad jest zgodny z ekspozycją sto
ków. Przedstawiony typ warstwowania świadczy o skomplikowanym procesie rozwoju 
wydm wałowych podłużnych, który polegał nie tylko na wzroście wysokości wskutek 
dostawy materiału, ale również na wydłużaniu form wskutek obustronnego dosypywania 
piasku. Przesypywanie piasku wzdłuż obu stoków wydm sprzyjało utrwalaniu ich pro
stolinijnego kształtu. We wszystkich omawianych wydmach istnieje pełna zgodność 
wypadkowych biegu warstw z osiami morfologicznymi form, co przy znacznej stabilno
ści położenia świadczy o niezmienności ich kształtu od momentu powstania do utrwale
nia.

Wydmy o strukturze prostej właściwej, jednorodnego typu w obrębie stoków: do
wietrznego i zawietrznego (I.l.B) były jednym z najpowszechniej reprezentowanych 
typów wśród badanych form. Ogółem jest ich trzynaście. Wszystkie cechują się po
przeczną orientacją w stosunku do przeważającego kierunku wiatru i wyraźnie zazna
czoną asymetrią nachyleń stoków. Na całej długości ich stoków dowietrznych dominuje 
struktura doprądowa, a na zawietrznych -  zaprądowa, choć pierwsza z nich zajmuje 
strefę różnej szerokości. Mogą natomiast przyjmować różne kształty. Większość wydm: 
24 i 71 w Nagłowicach, 27 w Czyżówce, 32 w Kwaczale, 37 w Przegini, 41 w Podlesiu, 
46 w Mokrzyskach, 51 w Waiysiu, 60 w Radomyślu Wielkim i 68 w Solcu, które wyka
zują zgodność wypadkowych biegu warstw z kierunkiem osi morfologicznych, to wy
dmy wałowe poprzeczne, tworzące krótkie, szerokie wzniesienia lub wąskie, długie 
wały. Prostolinijnym kształtem charakteryzują się tylko niskie i krótkie wydmy. Prze
ważnie formy są lekko wygięte. Również linia grzbietowa rzadko ma przebieg prosty, 
najczęściej jest falista lub sinusoidalna.
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Piasek o warstwowaniu doprądowym występuje w obrębie całego stoku dowietrzne
go. Zachowanie struktury doprądowej na całej długości stoków dowietrznych świadczy, 
że były one formami przemieszczonymi na niewielką odległość, nieprzekracząjącą sze
rokości ich pierwotnej podstawy. Równoległe ułożenie wypadkowych biegu warstw 
z osiami morfologicznymi oraz prawie stały kierunek upadu warstw w strukturach za- 
prądowych w profilach pionowych wzdłuż stoków zawietrznych wskazuje na niezmien
ność ich kształtu w całym cyklu rozwojowym.

Jedynie w wydmach w Przegini, Warysiu i Mokrzyskach struktury doprądowe są 
zredukowane przestrzennie w górnych warstwach środkowych części wydm, 
a w strukturze ich stropowych części zapisała się tendencja do zmiany kształtu na za
krzywiony.

Do tego samego typu strukturalnego co wały poprzeczne należy również wyodręb
niana wśród form łukowych przez S. Witka (1974) tarczowa wydma 19 w Zdzieciach 
Starych oraz łukowe: 49 w Biadolinach i 73 w Nagłowicach. Pierwsza z nich ma kształt 
półksiężyca, zwróconego stroną wypukłą w kierunku zawietrznym i słabo zarysowanych 
rogach. Wydmy łukowe to formy o lekko zakrzywionej osi morfologicznej, naśladującej 
kształt długiej, lekko wypukłej części czołowej i wyraźnie wyodrębnionych, krótkich, 
szeroko otwartych w kierunku dowietrznym ramionach. W obu rodzajach wydm kierun
ki zmian położenia ich osi morfologicznych wskazują na proces zakrzywiania pierwotnie

Ryc. 83. Struktura i kształty wyróżnionych typów wydm: 1 -  przeważąjący kierunek wiatru: a -  wcze
śniejszy, b -  późniejszy, 2 -  poziomice: a -  co 2,5 m, b -  co 5 m, linia ograniczająca formę odpowiada jej 
podstawie, 3 -  warstwowanie piasku o strukturze doprądowej, 4 -  warstwowanie piasku o strukturze zaprą- 
dowej, 5 -  poziom gleby kopalnej, 6 -  płaszczyzna strukturalnej osi wydmy, 7 -  linia przekroju. I.l.A  -  
wydmy o strukturze prostej, właściwej, jednorodnego typu w obrębie obu stoków dowietrznych, I .l.B  -  
wydmy o strukturze prostej, właściwej, jednorodnego typu w obrębie stoku dowietrznego i zawietrznego, 
I.l.C -  wydmy o strukturze prostej, właściwej, niejednorodnego typu w  obrębie stoku dowietrznego i za
wietrznego, I.2.B -  wydmy o strukturze prostej, przekształconej, jednorodnego typu w obrębie stoku do
wietrznego i zawietrznego, II. 1.A -  wydmy o strukturze złożonej wskutek wielofazowego rozwoju form 
o strukturze jednowiekowej, jednorodnego typu w obrębie każdego stoku, II.l.B.a -  wydmy o strukturze 
złożonej wskutek wielofazowego rozwoju form o strukturze różnowiekowej, jednorodnego typu w obrębie 
różnowiekowych serii piasku, II.l.B.b -  wydmy o strukturze złożonej wskutek wielofazowego rozwoju form 
o strukturze różnowiekowej, niejednorodnego typu w obrębie różnowiekowych serii piasku, II.2.A.a -  wy
dmy o strukturze złożonej wskutek połączenia form o strukturze jednorodnego typu, jednowiekowej w obrę
bie połączonych form, II.2.A.b -  wydmy o strukturze złożonej wskutek połączenia form o strukturze jedno
rodnego typu, różnowiekowej w  obrębie połączonych form, II.2.B a -  wydmy o strukturze złożonej wskutek 
połączenia form o strukturze niejednorodnego typu, jednowiekowej w obrębie połączonych form, 11.2.B.b -  
wydmy o strukturze złożonej wskutek połączenia form o strukturze niejednorodnego typu, różnowiekowej 
w obrębie połączonych form, II.3.A.a -  wydmy o strukturze złożonej wskutek połączenia form o strukturze 
związanej z  wielofazowym rozwojem, jednorodnego typu, jednego wieku w obrębie połączonych serii pia
sku, II.3.A.b -  Wydmy o strukturze złożonej wskutek połączenia form o strukturze związanej z wielofazo
wym rozwojem, niejednorodnego typu, jednego wieku w obrębie połączonych serii piasku, II.3.B -  wydmy 
o strukturze złożonej wskutek wielofazowego rozwoju form połączonych, jednorodnego typu w obrębie 
różnowiekowych serii piasku. Liczbami oznaczono numery wydm przedstawionych w  planie: 3 -  Ziajki, 24 -  
Nagłowice, 19 -  Zdzieci Stare, 73 -  Nagłowice, 20 -  Kopałówka, 2 -  Płoki, 35 -  Kamień, 21 -  Bosowice, 
62 -  Delastowice, 30 -  Chechło, 39 -  Rączna, 11 -  Grądy, 1 -  Byczyna Jeziorki, 43 -  Poszyna, 17 -  Przyryty 
Bór, 48 -  Sterkowiec, 12 -  Rudy, 45 -  Gawłówek, 6 -  Czernichów, 5 -  Rudno, 58 -  Czarna, 61 -  Delastowi
ce, 18-N agoszyn , 15 -  Jastrząbka Nowa, 5 4 -Żabno, 7 -K ła j, 29 -  Myślachowice, 13 -W a ł Ruda,
8 -  Stanisławice, 40 -  Niepołomice, 16 -Jastrząbka Stara, 4 2 -K ła j, 1 0 -G aw łów ek, 2 3 -Z aw odzie,
9 -  Damienice
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bardziej prostolinijnych form, wskutek przesunięcia części czołowej w stosunku do nie- 
przemieszczonych (w wydmie tarczowej) lub wolniej przemieszczanych ramion (w wy
dmach łukowych).

Wydmy o strukturze prostej właściwej, niejednorodnej w obrębie stoku dowietrznego 
i zawietrznego (I.l.C) stanowią również liczną grupę trzynastu form. Niejednorodność 
stopnia rozwoju i zachowania struktur doprądowych i zaprądowych w obrębie stoków 
dowietrznych i zawietrznych jest efektem różnego dystansu przemieszczenia poszcze
gólnych części wydm. Omawiany typ wydm cechuje się zgodnością kierunków wypad
kowych biegu warstw z osiami morfologicznymi lub jej brakiem, co wiąże się odpo
wiednio -  ze stałością lub zmiennością kształtu wydm podczas ich przemieszczania. 
Przy czym zarejestrowane w strukturze zmiany kształtu w obrębie poszczególnych form 
przebiegały w różnych kierunkach. Stąd też wydmy tego typu cechują się bardzo dużym 
zróżnicowaniem rozmieszczenia struktur doprądowych i zaprądowych w ich poszcze
gólnych odcinkach i w konsekwencji zróżnicowaniem kształtu. Do wspólnych cech mor
fologicznych należą jedynie poprzeczna orientacja form w stosunku do przeważającego 
kierunku wiatru oraz asymetria nachyleń stoków. Są natomiast wśród nich zarówno 
formy prostolinijne, jak i wygięte w różnym stopniu w kierunku dowietrznym lub za
wietrznym. W związku z tym można wśród nich wyróżnić trzy podtypy form.

Do pierwszego z nich należy wydma barchanopodobna 20 w Kopałówce o kształcie 
sierpa z rogami wysuniętymi w kierunku zawietrznym i łukowym kształcie osi morfolo
gicznej. Posiada strukturę doprądową silnie zredukowaną w środkowej części wydmy, 
która zanika zupełnie w obrębie ramion. Cechuje się zgodnością kierunku wypadkowej 
biegu warstw z osią morfologiczną, co świadczy o zachowywaniu kształtu w trakcie 
przemieszczania formy.

Do drugiego podtypu wydm można zaliczyć cały szereg bliskich genetycznie form 
wygiętych o ramionach zwróconych w kierunku dowietrznym i różnych kształtach, re
prezentujących różne stadia rozwoju. Wydmy łukowe: 2 w Płokach, 22 w Suliszowie 
i 34 w Kamieniu zbudowane są głównie z piasku o strukturze zaprądowej. Na podstawie 
analizy zmian kierunku zapadania lamin w ich obrębie można stwierdzić, że krzywizna 
form zmniejszała się poprzez rozchylanie i skracanie ramion oraz spłaszczanie części 
czołowych w trakcie ich przemieszczania. Przyczyną zmiany ich kształtu było przyspie
szenie ruchu ramion w stosunku do części czołowych. Proces wyprostowywania form 
doprowadził w przypadku wydmy 39 w Rącznej do odwrócenia formy łukowej.

Wydmy paraboliczne, nazwane tak od kształtu osi morfologicznej, są formami 
o wysuniętym do przodu w stronę zawietrzną, łagodnie zaokrąglonym czole i pozostają
cych za nim w tyle długich ramionach, obejmujących zagłębienie deflacyjne. Dlatego też 
bywały nazywane również wydmami wywiania (Aufrère 1931b, Melton 1940, Smith 
1965, Mc Kee 1966, Allen 1984), a nawet wydmami deflacyjnymi (Hack 1941, Main
guet 1992). Szczegółowo zostały zbadane cztery wydmy paraboliczne: 14 w Wałkach, 
35 w Kamieniu, 56 we Fiuku i 65 w Amowie. Wszystkie wykazują duże podobieństwo 
pod względem strukturalnym. Na znacznej długości ich ramion zaznacza się warstwo
wanie doprądowe i zaprądowe. Pierwsze z nich jest znacznie zredukowane w części 
czołowej i w przylegających do nich odcinkach ramion. W ramionach na obu stokach ku 
stropowi zaznacza się równomierny rozwój struktur doprądowych i zaprądowych. Zróż
nicowanie struktury w obrębie form jest odzwierciedleniem różnic w mobilności ich 
poszczególnych części, które są warunkiem uzyskania przez wydmy kształtu paraboli.
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Wyniki pomiarów, mających na celu odtworzenie zmian kształtu wydm, wykazały, 
że formy poruszały się ruchem odśrodkowym, skierowanym na zewnątrz niecki defla- 
cyjnej. Ruch ten obejmował początkowo całą formę, później jej część położoną bliżej 
czoła. Takiemu sposobowi przemieszczania zawdzięczają wydmy znaczną rozwartość 
ramion. Część czołowa poruszała się szybciej od ramion, powodując ich wydłużanie, 
zarejestrowane wzrostem zakrzywienia osi wydmowej. Proces zaginania form nie prze
biegał jednak ani w sposób ciągły, ani z jednakową prędkością w obrębie obu ramion. 
W wydmach w Kamieniu i Fiuku uległ przyspieszeniu w końcowym okresie ich rozwo
ju, prawdopodobnie po utrwaleniu końców ramion. Świadczą o tym wzrastające zmiany 
kierunku upadu lamin ku stropowym partiom wydm.

Wydmy V-kształtne uważane są za odmianę wydm parabolicznych (Schoeneich 
1959), o charakterystycznym dla tych form układzie przestrzennym, asymetrii nachyleń 
stoków i strukturze. Wyróżniają się wąskim, ostro zarysowanym czołem, z którego wy
biegają długie ramiona. Ze względu na wąski, wydłużony kształt nazywane były również 
wydmami szpilkowymi (Małkowski 1917, Borsy 1976) lub iglicokształtnymi (Hack 
1941, Petrov 1948, 1976, Fedorović 1964).

Opisana została jedna z takich wydm -  21 w Bosowicach. Jej cechą charakterystycz
ną są nieznacznie rozwarte ramiona, przebiegające prawie równolegle do siebie. Jedno 
z nich uległo rozerwaniu. Do uzyskania przez wydmę formy V-kształtnej przyczyniło się 
ustabilizowanie ramion. Z tego względu proces rozwoju wydmy w Bosowicach przebie
gał inaczej niż w opisanych wydmach parabolicznych. Czoło wydmy poruszało się ru
chem postępowym, przy niezmieniających swojego położenia ramionach. Były one je
dynie nadbudowywane i wydłużane, co prowadziło do zakrzywiania i rozerwania wy
dmy. Tendencja do zaginania formy była stała. W strukturze końcowych odcinków ra
mion, ustabilizowanych od momentu ich usypania, zachował się zapis pierwotnego po
łożenia osi morfologicznej. Przebiegała ona poprzecznie w stosunku do obecnej, co 
świadczy o tym, że forma pierwotna miała kształt prostolinijnego wału poprzecznego.

Wydma hakowata 62 w Delastowicach to forma wygięta o ramionach wyraźnie róż
niących się swoją długością. Dłuższe, wyższe, prostolinijne ramię zagina się jednym 
końcem w krótki odcinek o zarysie łuku. Asymetria długości ramion wydm hakowatych 
wiąże się z rozbudową jednego a redukcją drugiego w czasie rozwoju formy. W obrębie 
południowego ramienia występują struktury doprądowe i zaprądowe na obu stokach, gdy 
w części czołowej i północnym ramieniu są one zastępowane strukturą zaprądową.

Ramiona wykazywały odmienną tendencję rozwoju. Dłuższe, stabilizowane, były 
w miarę odsuwania czoła wydłużane i zakrzywiane. Odbywało się to kosztem skracania 
odginanych na zewnątrz ramion ruchomych. W ten sposób następował proces rozpro
stowywania wydm, postępujący od ich końców. Asymetria długości ramion jest więc 
w tym przypadku związana z rozwojem formy w ciągu jednej fazy wydmotwórczej.

Do trzeciego podtypu wydm zaliczone zostały prostolinijne wydmy wałowe po
przeczne: 30 w Chechle i 52 w Wale Rudzie o fragmentarycznie zachowanej strukturze 
doprądowej w obrębie stoków dowietrznych. Na podstawie zmian położenia osi morfo
logicznych można sądzić, że swój obecny, prostolinijny kształt uzyskały wskutek 
zmniejszenia krzywizny wydm łukowych.

Wydmę o strukturze prostej przekształconej, jednorodnego typu w obrębie stoku do
wietrznego i zawietrznego (1.2.B), rozdzielonych powierzchnią dyskordancji, reprezen
tuje forma tarczowa 11 w Grądach. Od opisanej poprzednio wydmy tarczowej 
w Zdzieciach Starych różni się znacznie większą wysokością oraz mocno zakrzywioną
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osią morfologiczną i podobnie wygiętą podstawą stoku zawietrznego. Ukształtowana 
została w dwóch etapach rozwoju, nierozdzielonych jednak dłuższą przerwą czasową. 
W pierwszym z nich w wyniku przemieszczania, połączonego z wydłużaniem ramion, 
zarejestrowanego zmianą biegu warstw, uformowała się struktura stoku zawietrznego, a 
oś wydmy osiągnęła obecną krzywiznę. Ostateczny jej kształt jest wynikiem późniejsze
go przekształcenia silnie zakrzywionej formy łukowej, poprzez dobudowę serii piasku 
o strukturze doprądowej, co spowodowało spłaszczenie i wydłużenie stoku dowietrzne
go, w efekcie czego ramiona uległy skróceniu, a wydma uzyskała kształt tarczowy.

Wydmy o strukturze prostej mogą mieć swoje odpowiedniki morfologiczne w grupie 
form o strukturze złożonej, zarówno pojedynczych jak i zespolonych. W wydmach poje
dynczych złożona struktura związana jest z ich wielofazowym, jedno- lub różnowieko- 
wym rozwojem. Złożoną strukturę jednowiekową (II. 1. A) stwierdzono tylko w jednym 
przypadku. Występuje ona w prostolinijnej wydmie wałowej podłużnej 1 w Byczynie 
Jeziorkach. Cechuje ją  w profilu pionowym cykliczność przewarstwień piasku, należą
cego w obrębie stoku dowietrznego do struktur doprądowych, a w obrębie zawietrznego 
-  do doprądowych i zaprądowych, tworzonych na przemian pod wpływem wielokrot
nych zmian, występujących w małych interwałach czasowych, poprzecznych w stosunku 
do siebie kierunków wiatru.

Struktury różnowiekowe w badanych wydmach pojedynczych były związane 
z dwoma lub trzema okresami rozwoju wydm, przedzielonymi ich utrwaleniem, czego 
śladem są poziomy gleb kopalnych. Strukturę różnowiekową jednorodnego typu, 
o zgodnym typie warstwowania i ułożenia różnowiekowych serii piasku, formowanej 
w różnych okresach czasu, ale pod wpływem tego samego kierunku wiatru (II.l.B.a), 
obserwowano w pięciu wydmach: wałowych podłużnych -  43 w Poszynie i 44 
w Baczkowie oraz w wydmach łukowych 17 w Przerytym Borze, 57 w Czarnej Maćko
wej i 59 w Czarnej Jaźwinach. O ile w wydmach podłużnych osadzenie młodszej serii 
piasku nie wpłynęło na zmianę pierwotnego kształtu form, w przypadku form łukowych 
uległ on zmianie. Wydmy te w pierwszej fazie rozwoju były prostolinijnymi wałami 
poprzecznymi, przekształconymi dopiero później, wskutek przemieszczenia części czo
łowych, przy unieruchomionych ramionach -  w formy łukowe.

Wydmy o strukturze złożonej różnowiekowej niejednorodnego typu zbudowane są 
z różnowiekowych serii piasku, z których młodsze zalegają niezgodnie na starszych 
(II.l.B.b). Swoim kształtem nawiązują do struktury młodszej serii piasku, a są niezgodne 
z pierwotnym kształtem wydmy, który uległ przekształceniu w wyniku zmiany kierunku 
wiatru. Do tej grupy zaliczono cztery formy. Wydma wałowa podłużna 48 w Sterkowcu 
powstała z przekształcenia formy wałowej poprzecznej. Analogiczne formy były już 
wcześniej wyróżniane przez U. Urbaniak (1967) pod nazwą wtórnych wydm symetrycz
nych. W tym samym typie strukturalnym mieszczą się także wydmy wałowe poprzecz
ne: 12 w Rudach i 28 w Płokach, powstałe z przekształcenia form wałowych podłuż
nych.

W wydmach wałowych niezgodność zalegania młodszej serii piasku w stosunku do 
starszej zaznacza się w obrębie całych form. W odróżnieniu od nich, w formach 
o kształtach wygiętych, niezgodność taka zaznacza się jedynie w ich fragmentach, 
przyjmujących poprzeczne położenie w stosunku do zmienionego kierunku wiatru. 
Przykładem może być wydma hakowata 45 w Gawłówku. Jest ona zbudowana prawie 
wyłącznie z piasku o warstwowaniu zaprądowym. W obrębie południowego ramienia 
tworzą go dwie serie piasku, zapadającego w przeciwnych kierunkach. Młodsza z nich
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buduje w całości końcowy odcinek ramienia. W pierwszej fazie rozwoju ramię połu
dniowe cechowało się mniejszą krzywizną i większym odchyleniem na zewnątrz niż 
obecnie. Dzisiejsze położenie i wydłużenie zawdzięcza zmianie kierunku usypywania 
piasku w drugiej fazie wydmotwórczej. Zostało ono wówczas nadbudowane i zepchnięte 
w stronę dawnego zagłębienia deflacyjnego. Jego wydłużenie było nie tylko efektem 
depozycji świeżego materiału, ale również wiązało się z odginaniem i skracaniem pół
nocnego ramienia, pozbawionego w nowych warunkach dostawy piasku. Zarówno asy
metria kształtu, jak i odwrócenie asymetrii nachyleń w obrębie południowego ramienia 
omawianej wydmy są cechami wtórnymi, związanymi z przebudową jej struktury.

Wydmy zespolone o strukturze złożonej wskutek połączenia form pojedynczych ce
chują się ogromną różnorodnością kształtów, uzależnioną od kształtów form wyjścio
wych oraz stopnia ich powiązania ze sobą. Formy styczne końcami zachowały pewną 
odrębność kształtów i nachyleń stoków. W formach zrośniętych ze sobą na całej długo
ści pewne ich cechy morfologiczne albo zatarły się w rezultacie zrastania wydm, albo 
w związku z tym procesem nie rozwinęły się w dostatecznym stopniu. Wydmy takie 
upodabniają się często pod względem morfologicznym do form pojedynczych, najczę
ściej takich, z których powstały, a ich końcowy kształt nie odzwierciedla złożoności 
rozwoju zapisanej w strukturze.

Do wydm powstałych wskutek połączenia form o strukturze prostej, jednorodnego 
typu, jednowiekowej (II.2.A.a) zaliczono dziewięć form o bardzo zróżnicowanych 
kształtach. Jedna z wydm powstała wskutek częściowego połączenia form o strukturze 
jednorodnego typu w obrębie obu stoków, a pozostałe stanowią połączenia form 
o strukturze niejednorodnego typu w obrębie stoku dowietrznego i zawietrznego. Przy
kładem pierwszego rodzaju połączenia jest wydma 6 w Czernichowie, powstała wskutek 
zrośnięcia pod kątem ostrym dwu form wałowych podłużnych. Proces scalania wydm 
wiązał się z modyfikacją typu warstwowania w strefie zazębiania się piasku, usypywa
nego z przeciwnych stron. Wydmy te tworzą formę pseudoparaboliczną, V-kształtną, 
o jednakowym nachyleniu stoków. Należy ona do form opisywanych pod różnym na
zwami: pojedynczych złożonych wydm łukowych (Romer 1906), barchanów o ramio
nach schodzących się (Małkowski 1917), wydm parabolicznych pozornych (Nowicka 
1958, Schoeneich 1959, Wojtanowicz 1968, 1970, Roszko 1969), wydm pseudoparabo- 
licznych (Schoeneich 1958, Urbaniak 1967, Wojtanowicz 1969), paraboidalnych (Urba
niak 1967), prostolinijnych asymetrycznych lub symetrycznych wałów stycznych koń
cami (Gudelis i Vaitoniene 1974b), złożonych wałów wtórnych (Vaitoniene 1976).

Najliczniejszymi połączeniami form o strukturze niejednorodnego typu w obrębie 
stoku dowietrznego i zawietrznego były w badanym obszarze wydmy typu kobra, które 
są połączeniem wydm łukowych lub parabolicznych, zrośniętych ze sobą w ten sposób, 
że koniec południowego ramienia jednej z nich łączy się z końcem północnego ramienia 
drugiej. Nazwę wydmy kobra wprowadził J. Wojtanowicz (1969), a rozpowszechnił 
T. Szczypek (1977). Wydmy te określano również mianem złożonych grzęd (Małkowski 
1912, 1913), jednorzędowych barchanów polisyntetycznych (Małkowski 1917), skręco
nych wałów z odgałęzieniami (Gudelis i Vaitoniene 1974a, 1974b, Vaitoniene 1976).

Wydmy typu kobra różnią się między sobą zarówno kształtem, jak i strukturą. Ich 
kształt zależy od stopnia zakrzywienia zrośniętych ramion oraz kąta ich styczności. Pod 
tym względem można wśród badanych wydm wyróżnić ich dwa rodzaje. Do pierwszego 
z nich należą wydmy 5 w Rudnie, 63 w Delastowicach i 70 w Miąsowej. Są one złożone 
z szeroko rozwartych wydm łukowych, o podobnych rozmiarach, stycznych końcami
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ramion. Przy spłaszczonych, niemal wyprostowanych częściach czołowych, wydmy 
mają formy południkowych wałów o krętym przebiegu, z odchodzącymi od nich w kie
runku dowietrznym krótkimi odgałęzieniami, zbudowane są na całej długości głównie 
z serii piasku o strukturze zaprądowej. Łukowy kształt wchodzących w ich skład form 
jest więc efektem ruchu odśrodkowego i rozwierania ramion. Na podstawie zmian poło
żenia osi morfologicznej można stwierdzić, że ruch taki miał miejsce jeszcze przed połą
czeniem wydm. Zazębianie się piasku, należącego do zrastających się wydm, świadczy 
o tym, że obydwie aktywnie uczestniczyły w tym procesie. Duży kąt styczności ramion 
sprzyjał zachowaniu tendencji do rozprostowywania form.

W inny sposób powstały wydmy 4 w Rozkochowie i 72 w Nagłowicach. Obydwie 
złożone są z form różnej wielkości, silnie zakrzywionych, zrośniętych niemal na całej 
długości ramion. Wspólne środkowe ramię jest najlepiej rozbudowanym elementem 
form i cechuje się podobnym nachyleniem stoków. Jest ono odzwierciedleniem ujedno
licenia procesu przemieszczania piasku w ich obrębie, zapisanego obustronnym dosypa
niem fragmentów o strukturze doprądowej i zaprądowej. Wydma w Nagłowicach jest 
jednostronnie odwrócona. Struktura wspólnego ramienia świadczy, że przed połącze
niem wydmy różniły się prędkością przemieszczania i rodzajem ruchu. Wydmy większe 
wykazywały ruch odśrodkowy, mniejsze poruszały się ruchem postępowym. Przedsta
wiony sposób przemieszczania doprowadził do zrośnięcia ramion w położeniu równole
głym do siebie. Taki rodzaj styczności sprzyjał utrwaleniu położenia połączonych ra
mion oraz ich poszerzaniu i wydłużaniu. Tym samym uniemożliwiony został proces 
obustronnego odwrócenia jednej z form, wchodzących w skład wydmy w Nagłowicach. 
Ponieważ odwrócenie jej swobodnego końca nastąpiło najprawdopodobniej dopiero po 
połączeniu wydm, powstała forma złożona jest przykładem odwróconej wydmy typu 
kobra.

Innym przykładem połączenia form o strukturze niejednorodnego typu w obrębie 
stoku dowietrznego i zawietrznego jest wydma semiparaboliczna 61 w Delastowicach. 
Wydmami semiparabolicznymi nazwali J. Wojtanowicz (1969) i T. Szczypek (1977) 
połączenia wydm parabolicznych z parabolicznymi odwróconymi w ten sposób, że ko
niec południowego ramienia jednej łączy się z końcem północnego ramienia drugiej. 
Wydma w Delastowicach składa się z dwóch form łukowych, równorzędnych pod 
względem wielkości, o mocno zakrzywionych ramionach, stycznych końcami, w ten 
sposób, że tworzą prosty odcinek łączący obie części czołowe, nadając wydmie kształt 
odwróconej litery S. Wydma na całej długości zbudowana jest z jednej serii piasku 
o strukturze zaprądowej, zapadającego w obrębie obu zrośniętych ramion w tym samym 
kierunku. Oznacza to, że odwrócenie jednej z wydm nastąpiło przed utworzeniem formy 
złożonej.

Do wydm stanowiących połączenia form o strukturze niejednorodnego typu w obrę
bie stoku dowietrznego i zawietrznego należą także grzędy wydm łukowych i parabo
licznych (Wojtanowicz 1970, Szczypek 1977): 26 w Biskupim Borze i 58 w Czarnej, 
nazywane również zbliźniaczonymi parabolami (Małkowski 1912, 1913), barchanami 
polisyntetycznymi (Małkowski 1917), pasmami grzędowymi (Lencewicz 1922, Rotnicki 
1970) i tukami grupowymi (Wojtanowicz 1968). Są one złożone z wydm parabolicz
nych, zrośniętych szeregowo, wzdłuż jednego ramienia, podczas gdy drugie cechuje się 
znaczną długością i różnym stopniem rozwarcia. Ich wspólne ramiona północne lub 
południowe zachowują asymetrię nachylań stoków i strukturę właściwą wydmom łuko
wym. Strefy czołowe były najbardziej aktywnymi elementami w procesie łączenia się
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wydm. Świadczy o tym nakładanie się budującego je piasku o strukturze zaprądowej na 
leżący na ich przedpolu piasek budujący dowietrzne stoki wolniej przemieszczanych 
ramion sąsiednich form.

Do wydm powstałych wskutek połączenia form o strukturze prostej, jednorodnego 
typu, różnowiekowej (II.2.A.b) należy wydma 18 w Nagoszynie. Jest to złożona wydma 
wałowa podłużna, powstała wskutek bocznego zrośnięcia się ze sobą dwóch wałów 
podłużnych, różniących się wysokością i wiekiem, ale usypanych pod wpływem wiatru 
o tym samym kierunku. Połączenie nastąpiło wskutek zasypania stoku mniejszej, star
szej, utrwalonej formy przez piasek młodszej, większej wydmy, którego warstwowanie 
w strefie zrastania zostało zdominowane przez struktury grawitacyjne. W powstałej, 
złożonej formie został utrwalony prostolinijny kształt tworzących ją  wałów podłużnych. 
Wydma cechuje się podobnym nachyleniem stoków. Ze względu na różną wysokość 
tworzących ją  form jest jednogrzbietowa, w odróżnieniu od większości wydm o podob
nej genezie, cechujących się często kilkoma równolegle do siebie przebiegającymi 
grzbietami. Wydmy takie znane są w literaturze pod nazwami: zrośniętych podłużnych 
równoległych grzbietów (Schoeneich 1958, 1959), złożonych rzędowych wydm podłuż
nych (Alexandrowiczowa 1962), podwójnych wydm podłużnych (Fedorović 1964), 
złożonych wałów (Pemarowski 1966, Wojtanowicz 1972a), wielogrzbietowych wałów 
prostolinijnych (Gudelis i Vaitoniene 1974a, 1974b, Vaitonienć 1976), kilkugrzbieto- 
wych wałów podłużnych (Borsy 1978).

Wydmy o strukturze powstałej wskutek połączenia form o strukturze prostej, niejed
norodnego typu, jednowiekowej (II.2.B.a) stanowiły również liczną grupę dziewięciu 
form o zróżnicowanych kształtach. Znalazły się wśród nich połączenia zarówno form 
o strukturze jednorodnego typu w obrębie obu stoków z formami o strukturze jednorod
nego typu w obrębie stoku dowietrznego i zawietrznego, jak również jednych i drugich 
z formami o strukturze niejednorodnego typu w obrębie wymienionych wyżej stoków.

Pierwszy typ połączeń reprezentują wydmy pseudoparaboliczne V-kształtne: 15 
w Jastrząbce Nowej i 33 w Tenczynku oraz U-kształtna 7 w Kłaju. Wydmy V-kształtne 
pozbawione są części czołowej, a ich ramiona przecinają się pod kątem ostrym lub zbli
żonym do prostego. Wówczas jedno z ramion cechuje się podobnymi nachyleniami obu 
stoków, gdy drugie jest asymetryczne w profilu poprzecznym. W obu analizowanych 
połączeniach piasek budujący wydmy wałowe podłużne nakłada się na struktury wydm 
wałowych poprzecznych. U-kształtną wydmę pseudoparaboliczną w Kłaju o prosto
linijnej strefie czołowej tworzą dwie wydmy wałowe podłużne, połączone za pośred
nictwem nałożonej na ich końce, a wymuszonej ich rozwojem wydmy wałowej po
przecznej. Jedynie w części czołowej wydma wykazuje asymetrię nachyleń stoków.

Wydmy powstałe z połączenia form o strukturze jednorodnego i niejednorodnego ty
pu w obrębie stoku dowietrznego i zawietrznego mogą przyjmować również inne 
kształty. Wydmy 29 w Myślachowicach i 31 w Jankowicach stanowią złożone formy 
hakowate, powstałe wskutek podłużnego zrośnięcia ramion form łukowych z wałowymi 
podłużnymi. Wydmy przyjmują formy asymetrycznych łuków z jednym ramieniem 
znacznie przedłużonym o element wałowy. Poza strefą połączenia każda z form składo
wych zachowała swoje pierwotne cechy. W strefach ich połączeń piasek zawietrznych 
stoków wydm łukowych nałożony jest na struktury stoków dowietrznych form wało
wych.

Do złożonych wydm parabolicznych należy natomiast wydma 13 w Wale Rudzie. 
Jest ona formą paraboliczną zrośniętą wzdłuż jednego ramienia ze znacznie mniejszym



2 1 4

wałem poprzecznym. W strefie połączenia piasek o strukturze zaprądowej wydmy para
bolicznej nakłada się na strukturę doprądową formy wałowej. Przyłączenie wału nie 
zmieniło zakrzywionego kształtu formy parabolicznej. Swoją obecność zaznacza on 
jedynie poszerzeniem ramienia i formą drugorzędnego grzbietu.

Do złożonych wydm łukowych należą wydmy 8 w Stanisławicach i 50 w Biadoli- 
nach. Złożone wydmy łukowe przyjmują w planie kształty łuków o ramionach wycią
gniętych w stronę dowietrzną i szerokiej strefie czołowej, często wielogrzbietowej. Są 
one utworzone z szeregowo połączonych wydm łukowych, najczęściej różnej wielkości, 
z których mniejsze wchodzą między ramiona większych. Są znane pod nazwami łuków 
(Romer 1906, Lencewicz 1922), zbliźniaczonych paraboli (Małkowski 1913), wielorzę- 
dowych, koncentrycznie, współśrodkowych łuków (Małkowski 1917), zespolonych 
paraboli (Fedorović 1964), parabolicznych grzęd podłużnych (Wojtanowicz 1969), po
dwójnie zakrzywionych, wielokrotnie rozgałęzionych wałów (Gudelis i Vaitoniene 
1974a, 1974b, Vaitoniene 1976), owalnych wydm parabolicznych (Borsy 1976), złożo
nych wydm parabolicznych (Nowaczyk i Szczypek 1983, Szczypek 1986b).

Każda z omawianych form stanowi połączenie dwóch wydm łukowych w różnym 
stopniu zrośniętych ze sobą, czego efektem są odmienne formy końcowe. Wydma 
w Stanisławicach jest formą trójramienną o łukowo wygiętej, szerokiej, zwartej części 
czołowej, w obrębie której strefa połączenia wydm zaznacza się jedynie spłaszczeniem 
podgrzbietowym. W Biadolinach mniejsza wydma zrośnięta jest na całej swojej długości 
z większą, w formę rozwartego łuku o podwójnym grzbiecie, rozdzielonym wyraźnym 
obniżeniem. Mimo różnic kształtu obydwie wydmy mają podobną budowę. Ich elementy 
składowe są połączone ze sobą w ten sposób, że piasek wydmy wewnętrznej, mniejszej, 
o strukturze zaprądowej zazębia się z piaskiem formy zewnętrznej, większej, o struktu
rze doprądowej w obrębie stoku dowietrznego. Świadczy to o mobilości obu wydm pod
czas ich łączenia się ze sobą.

Przykładem częściowego połączenia form o strukturze jednorodnego i niejednorod
nego typu w obrębie stoków dowietrznych i zawietrznych jest wydma 54 w Żabnie. 
Należy ona do wydm łukowo-wałowych, tworzących skomplikowane połączenia róż
nych typów wydm, stycznych końcami. Dlatego też określane są one różnymi nazwami: 
złożonych łuków (Romer 1906), wydm parabolicznych złożonych potrójnie (Wojtano
wicz 1969), wielogrzbietowych, rozgałęzionych wałów zrośniętych (Vaitoniene 1976), 
wydm łukowo-poprzecznych (Szczypek 1986b). Wydma w Żabnie składa się z formy 
łukowej i wałowej poprzecznej, stykających się końcami i zachowującymi 
w pozostałych odcinkach formy całkowitą samodzielność zarówno strukturalną, jak 
i morfologiczną. Wydma składa się z odcinka zakrzywionego i prostolinijnego. W strefie 
połączenia piasek zawietrznego stoku wydmy łukowej nadbudowuje stok dowietrzny 
wydmy wałowej.

Do połączeń form o strukturze prostej, niejednorodnego typu, różnowiekowej (II.2.B.b) 
zostały zaliczone dwie wydmy: 40 w Niepołomicach i 66 w Słupcu. Tworzą je zrośnięte 
końcami różnowiekowe wydmy wałowe podłużne i poprzeczne, usypane pod wpływem 
wiatru o tym samym kierunku, układające się w V-kształtną formę pseudoparaboliczną 
odwróconą, cechującą się zróżnicowanym nachyleniem stoków w obrębie obu ramion. 
Piasek młodszych form wałowych poprzecznych zalega na poziomach gleb kopalnych, 
okrywających stoki starszych wydm wałowych podłużnych.

Wydmy powstałe wskutek połączeń form, z których przynajmniej jedna cechowała 
się strukturą złożoną, przyjmują zróżnicowane kształty, podobne do opisanych wyżej.
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Wydmy o strukturze jednorodnego typu w obrębie połączonych form i jednego wieku w 
obrębie połączonych serii piasku (II.3.A.a) tworzą grzędy wydm hakowatych: 10 
w Gawłówku i 64 w Szczucinie. Rodzajem styczności upodabniają się one do grzęd 
złożonych z form o strukturze prostej. Różnią się od nich tym, że połączone są zawsze 
za pośrednictwem południowych ramion, rozciągniętych w kierunku równoleżnikowym 
i cechujących się odwróceniem asymetrii nachyleń stoków oraz kształtem. Tworzą one 
długie, prostolinijne wały, z których jednostronnie wyrastają krótkie, słabo zakrzywione 
ramiona. Wydłużone ramiona wydm są zbudowane z dwóch różnowiekowych serii pia
sku o strukturach zaprądowych, zapadających w przeciwnych kierunkach. Młodsza 
z nich nałożona jest na piasek czoła sąsiedniej wydmy, położonej na zapleczu. Bezpo
średnią przyczyną połączenia wydm było więc rozrastanie się i zepchnięcie ku północy 
południowych ramion wydm wskutek zmiany kierunku wiatru. Spowodowało to również 
odwrócenie asymetrii nachyleń stoków południowych ramion grzęd oraz zapoczątko
wało proces rozprostowywania i skracania ramion północnych. Ich ruch uległ przyspie
szeniu, dzięki zmniejszeniu dostawy piasku z osłoniętych przez ramiona południowe 
niecek deflacyjnych. W ten sposób formy wchodzące w skład grzęd uzyskały kształty 
hakowate.

Do wydm o strukturze niejednorodnego typu w obrębie połączonych form i tego sa
mego wieku w obrębie połączonych serii piasku (II.3.A.b) zaliczono dwie wydmy. Wy
dma pseudoparaboliczna V-kształtna 16 w Jastrząbce Starej złożona jest z dwu zrośnię
tych pod kątem ostrym końcami form wałowych -  poprzecznej i podłużnej. Ta ostatnia 
została w wyniku zmiany kierunku wiatru przekształcona z wału poprzecznego i dobu
dowana do młodszej formy poprzecznej. Wydma typu kobra -  42 w Kłaju stanowi 
z kolei połączenie dwu, szeroko rozwartych form łukowych. Jedna z nich cechuje się 
złożoną, różnowiekową strukturą niejednorodnego typu, utworzoną pod wpływem wia
tru o różnych kierunkach. Młodsza seria piasku zazębia się z piaskiem drugiej, młodszej 
wydmy. Pod względem morfologicznym obydwie opisane wyżej wydmy są odpowied
nikami form zespolonych, złożonych z wydm o strukturze prostej.

Do grupy wydm o strukturze powstałej wskutek wielofazowego rozwoju wydm połą
czonych (1I.3.B) zaliczono dwie formy o opisanych już wcześniej kształtach. Jedną z nich 
jest złożona wydma hakowata 23 w Zawodziu, którą tworzą dwie formy o strukturze pro
stej niejednorodnego typu, uformowane w tym samym okresie czasu. Są to wydma łukowa 
zrośnięta wzdłuż ramienia z końcowym odcinkiem wału podłużnego w ten sposób, że 
piasek zawietrznego stoku ramienia wydmy łukowej przykrywa struktury formy wałowej. 
Ta ostatnia, poza strefą zrośnięcia stanowi przedłużenie ramienia formy łukowej o niety
powym dla tej formy jednakowym nachyleniu stoków. Wydma powstała po połączeniu 
obu form przeszła jeszcze jedną fazę rozwoju, zaznaczoną lokalnym nadbudowaniem 
stoku zawietrznego, zgodnie z wcześniejszą strukturą.

Również w przypadku grzędy wydm hakowatych 9 w Damienicach najmłodszy etap 
rozwoju formy, zaznaczony jedynie nadbudowaniem jej wierzchołka, a przypadający na 
okres po połączeniu dwu wydm hakowatych, nie wpłynął na jej przemodelowanie. Pro
ces taki miał jednak miejsce wcześniej i dotyczył przebudowy jednej z wydm, która 
złożoną strukturę posiadała jeszcze przed jej wejściem w skład formy końcowej. Grzęda 
złożona jest z wydm hakowatych, których jedno z ramion było unieruchamiane i wydłu
żane kosztem drugiego, zanikającego wskutek ruchu czoła. Po połączeniu wydmy nadal 
zachowywały tendencję do wyprostowywania i skracania swobodnie przemieszczanych 
ramion.
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Opisane wyżej wydmy o różnych kształtach zestawiono w tabelach 1 i 2, obrazują
cych ich przynależność do wyróżnionych wcześniej typów strukturalnych oraz warunki 
ich powstania. Wśród badanych wydm tylko nieliczne: formy barchanopodobne, łuko- 
wo-wałowe czy semiparaboliczne, związane były z jednym określonym typem struktury, 
choć i one w innych warunkach mogą cechować się bardziej złożoną budową. Najbar
dziej zróżnicowane pod względem strukturalnym są wśród wydm pojedynczych formy 
wałowe poprzeczne, a wśród zespolonych -  pseudoparaboliczne.

4. Warunki występowania i tworzenia podstawowych typów wydm

Typy wydm w dorzeczu górnej Wisły, wydzielone na podstawie struktury, są repre
zentowane w badanym obszarze przez różną liczbę, często nawet tylko przez pojedyncze 
formy. Dlatego do analizy statystycznej warunków i przebiegu procesów, które mogły 
mieć wpływ na ich zróżnicowanie, zgrupowano je w trzy zespoły o większej liczebności. 
Grupy te obejmowały wydmy: 1) o strukturze prostej, jednorodnego typu w obrębie obu 
stoków dowietrznych, powstałej w warunkach doprądowych i zaprądowych, 2) o struk
turze prostej, jednorodnego typu w obrębie stoku dowietrznego i zawietrznego, powsta
łej odpowiednio w warunkach doprądowych i zaprądowych oraz 3) o strukturze prostej, 
niejednorodnego typu w obrębie stoku dowietrznego i zawietrznego, powstałej w wa
runkach zaprądowych z zachowanymi fragmentarycznie, głównie na stokach dowietrz
nych -  zespołami doprądowymi.

Do wyróżnionych grup, poza wydmami pojedynczymi, zaliczono również analogicz
ne do nich pod względem struktury elementy składowe form złożonych, rozwijające się 
odrębnie do momentu połączenia w jedną całość. Z analizy wyłączono natomiast te wy
dmy, których kształt i struktura zostały uwarunkowane istnieniem przeszkód morfolo
gicznych, zaburzających przepływ powietrza. Należą do nich: wydmy wałowe podłużne 
1 i 25 w Byczynie, 36 w Rusocicach, 38 w Czernichowie, odwrócona wydma łukowa 39 
w Rącznej, wydmy pseudoparaboliczne 6 w Czernichowie, 33 w Tenczynku, północne 
ramię wydmy pseudoparabolicznej 16 koło Jastrząbki Starej. Z tego samego względu 
wydmy pojedyncze o strukturze złożonej: wydma wałowa podłużna 48 w Sterkowcu, 
wydmy wałowe poprzeczne 12 w Rudach i 28 w Płokach, wydmy wałowe podłużne 43 
w Poszynie i 44 w Baczkowie, wydmy łukowe 17 w Przerytym Borze, 57 w Czarnej 
Maćkowej i 59 w Czarnej Jaźwinach, wydmy hakowate pojedyncze 45 w Gawłówku 
oraz wchodzące w skład grzęd parabolicznych 19 w Gawłówku i 64 w Szczucinie, zali
czono do odpowiednich grup strukturalnych na podstawie ich pierwotnej budowy, gdyż 
późniejszy rodzaj przekształceń uwarunkowany był układem i kształtem istniejących już 
form.

Otrzymano w ten sposób 19 form o strukturze prostej, jednorodnego typu w obrębie 
obu stoków dowietrznych, 29 form o strukturze prostej, jednorodnego typu w obrębie 
stoku dowietrznego i zawietrznego oraz 43 formy o strukturze prostej, niejednorodnego 
typu w obrębie stoku dowietrznego i zawietrznego. Odpowiadają one kolejno formom: 
podłużnym i poprzecznym o kształtach prostolinijnych, odznaczającym się dużą stabil
nością położenia oraz poprzecznym o kształtach prostolinijnych i wygiętych, bardziej
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mobilnym -  przemieszczonym na odległość równą co najmniej szerokości ich pierwot
nej podstawy.

Pełna analiza warunków rozwoju wyróżnionych grup form jest niemożliwa, ze 
względu na brak danych odnośnie do szaty roślinnej czy głębokości wód gruntowych 
w okresie ich powstania. Innym ograniczeniem, związanym z zastosowaniem metod 
statystycznych, jest możliwość analizy jedynie tych cech środowiska czy wydm, które 
dadzą wyrazić się w wartościach liczbowych. Dlatego z danych, pozwalających wnio
skować o warunkach rozwoju wydm, jak i przebiegu tego procesu, uwzględniono jedy
nie: wysokość położenia wydm nad poziom obecnych koryt rzecznych, miąższość utwo
rów piaszczystych w podłożu wydm, długość potencjalnej strefy deflacji, obliczoną na 
podstawie odległości wydm od początku powierzchni piaszczystej, kierunki wiatru wy- 
dmotwórczego, minimalne i maksymalne prędkości wiatru, potrzebne do przetranspor
towania najmniejszych i największych ziam piasku wydmowego, wysokość wydm, 
średnie wartości upadu lamin w obrębie struktur doprądowych stoków dowietrznych 
oraz średnie wartości podstawowych wskaźników granulometrycznych piasku wydmo
wego i podłoża wydm (tabela 3).

Kierunki wiatru wydmotwórczego ustalono na podstawie wypadkowych kierunków 
upadu lamin w strukturach doprądowych w obrębie stoków dowietrznych, w przypadku 
wydm o kształtach wygiętych -  mierzonych w ich częściach czołowych. Prędkości wia
tru określono na podstawie uziamienia piasku wydmowego. W tym celu wyniki analiz 
składu mechanicznego piasku każdej z wydm zestawiono na diagramie C/M R. Passegi 
(Passega, Byramjee 1969), obliczając następnie z diagramu L. Pernarowskiego (1962) 
minimalne i maksymalne prędkości wiatru. Minimalna prędkość wiatru, odpowiadająca 
warunkom masowego transportu, wyznacza próg, poniżej którego zachodziła depozycja. 
Maksymalna prędkość wiatru natomiast, umożliwiała przemieszczanie całego materiału 
wraz z jego największymi składnikami. Odpowiada ona zarazem najniższej rzeczywistej 
wartości maksymalnej prędkości, jaką mógł osiągać wiatr wydmotwórczy.

Na podstawie danych, zawartych w tabeli 3, obliczono dla każdej grupy wydm war
tości średnie, mediany, zakres zmienności i częstość występowania wszystkich wyróż
nionych cech oraz zależności między nimi. Współczynniki korelacji obliczane były nie 
tylko dla wartości średnich, ale również dla całej zbiorowości danych, dotyczących cech 
granulometrycznych piasku wydmowego oraz upadów lamin w strukturach doprądo
wych w obrębie stoków dowietrznych. Ze względu na stwierdzenie niewielkiej liczby 
wyraźnych a zarazem istotnych zależności, wyrażonych współczynnikiem korelacji 
r> +0,50 i r< -0,50, w analizie warunków i procesów rozwoju wydm wzięto pod uwagę 
również zależności słabe r> +0,20 i r< -0,20, które wydawały się logicznie uzasadnione.

Wydzielone na podstawie różnic strukturalnych grupy wydm nie wykazują ścisłego 
związku z utworami podłoża, określonej genezy czy też wieku. Wszystkie rodzaje wydm 
spotykane są zarówno na powierzchniach piasku morenowego i fluwioglacjalnego zlodo
wacenia Sanu i Odry, jak też w obrębie odrzańskich, warciańskich i vistuliańskich pozio
mów teras rzecznych i stożków napływowych, choć w różnej liczebności. W obrębie naj
młodszych i najniższych plejstoceńskich powierzchni akumulacji rzecznej skupionych jest 
51% spośród wszystkich wydm poprzecznych prostolinijnych i wygiętych o dużej mobil
ności, 38% wydm poprzecznych prostolinijnych o znacznej stabilności i 32% wydm po
dłużnych. Wysokość położenia wyróżnionych grup wydm nad obecny poziom koryt 
rzecznych jest jednak niezbyt zróżnicowana (ryc. 84). Średnia wysokość względna 
położenia wydm wynosi dla form podłużnych 11 m, a dla pozostałych -  12 m. Wartość
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mediany jest najwyższa dla wydm podłużnych -  10 m, podobna dla odznaczających się 
znaczną stabilnością położenia form poprzecznych -  9,5 m, najniższa -  8 m dla form 
poprzecznych prostolinijnych i wygiętych o dużej mobilności. Najwięcej wydm wszyst
kich rodzajów skupia się na wysokości do 10 m, przy czym największa częstość wystę
powania form o dużej mobilności wynosi 0-5 m (55%) nad poziom koryt rzecznych, 
a w przypadku cechujących się większą stabilnością form poprzecznych i podłużnych -  
od ponad 5 do 10 m (36,7-33,3%), z tym że znaczny procent tych ostatnich (27,8%) 
występuje również do wysokości 15 m. Nie spotyka się ich natomiast powyżej 25 m, 
podczas gdy formy poprzeczne zostały usypane nawet na wysokości 40-45 m nad po
ziomem koryt rzecznych.

Wysokości te były jeszcze większe w okresie wydmotwórczym. Jego początek wią
zał się z rozcięciem osadów terasowych ostatniego zlodowacenia (Buraczyński, Wojta- 
nowicz 1966, Mycielska-Dowgiałło 1978), poniżej obecnych den dolinnych. Głębokość 
tego rozcięcia, a pośrednio głębokość wód gruntowych u schyłku Vistulianu, wyznaczo
na jest w poszczególnych dolinach miąższością aluwiów holoceńskich (Rogalska-Bożym 
1964, Kotlicka 1969, Hakenberg, Lindner 1971, Walczowski 1972, Jonak 1980, Soko
łowski 1981, Jawor i in. 1982, Nowak, Żółkiewski 1989). Obliczone na tej podstawie 
obniżenie koryt rzecznych w stosunku do ich dzisiejszego położenia wynosiło 
w badanym obszarze 1-13 m.

O warunkach wilgotności podłoża poza wzniesieniem względnym terenu decydowała 
również miąższość utworów piaszczystych. Zmienia się ona w podłożu wydm od 2-30 
m (ryc. 85) i wynosi dla form o znacznej stabilności 11 m, a dla form o dużej mobilności 
10 m. Większe zróżnicowanie wykazują wartości mediany, która jest najwyższa w przy
padku dość stabilnych wydm poprzecznych -  10 m, dla wydm podłużnych wynosi 8 m, 
a dla form poprzecznych o dużej mobilności 7 m. Mimo że największa częstość wszyst
kich rodzajów wydm przypada w przedziale od powyżej 5 do 10 m (39,6-50%) miąż
szości utworów piaszczystych podłoża, zwraca uwagę dysproporcja między ilością 
wydm poprzecznych o dużej (30,2%) i małej (16,7%) mobilności, występujących 
w przedziale o najmniejszej miąższości piasku podłoża 0-5 m. Obydwa rodzaje wydm 
poprzecznych spotykane są na najbardziej miąższych pokrywach piaszczystych, gdy 
formy podłużne nie występują przy miąższości utworów powyżej 25 m.

Biorąc pod uwagę zbliżoną do siebie, najczęściej spotykaną wysokość położenia 
wydm i miąższość piasku w ich podłożu, przyjmowane dla okresu tworzenia wydm 
śródlądowych obniżenie koryt rzecznych i poziomu wód gruntowych prawdopodobnie 
nie zmieniło w sposób zasadniczy obecnych warunków występowania wydm. Można 
więc przypuszczać, że tworzyły się one najczęściej przy miąższości suchego piasku, 
rzędu 5—10 m. Równocześnie, wydmy o dużej mobilności liczniej (51% ogółu) od form 
bardziej stabilnych (32-38% całej liczebności) tworzyły się na najniższych powierzch
niach z cienką 0-5 m pokrywą utworów piaszczystych. Formy podłużne natomiast czę
ściej (w 68% przypadków) niż inne rodzaje wydm (49-62% ogólnej liczby) zajmowały 
wyższe położenia. Wzrost maksymalnej prędkości wiatru wraz ze wzrostem wysokości 
powierzchni (dla wydm podłużnych r = +0,30, dla poprzecznych o dużej mobilności r = 
+0,43), może wyrażać związek tych wydm z różnymi warunkami aerodynamicznymi.

Wielkość dostawy materiału mogła być uzależniona nie tylko od miąższości piasku, 
ale także od ich powierzchni. Świadczy o tym słaba (r = +0,23 do +0,35), choć wystę
pująca we wszystkich rodzajach wydm zależność ich wysokości od długości strefy de- 
flacji. Choć odległość wydm od brzegu powierzchni piaszczystej może być przypadko-



Ryc. 84. Procentowy udział poszczególnych typów wydm w przedziałach wysokości ich położenia nad 
poziom koryt rzecznych: A -  wydmy o strukturze prostej jednorodnej w obrębie obu stoków dowietrznych, 
B -  wydmy o strukturze prostej jednorodnej w obrębie stoku dowietrznego i zawietrznego, C -  wydmy 
o strukturze prostej niejednorodnej w obrębie stoku dowietrznego i zawietrznego

Ryc. 85. Procentowy udział poszczególnych typów wydm w przedziałach miąższości utworów piaszczy
stych w ich podłożu: A -  wydmy o strukturze prostej jednorodnej w obrębie obu stoków dowietrznych,
B -  wydmy o strukturze prostej jednorodnej w obrębie stoku dowietrznego i zawietrznego, C -  wydmy
o strukturze prostej niejednorodnej w obrębie stoku dowietrznego i zawietrznego



Ryc. 86. Procentowy udział poszczególnych typów wydm w przedziałach długości potencjalnej strefy de- 
flacji: A -  wydmy o strukturze prostej jednorodnej w obrębie obu stoków dowietrznych, B -  wydmy o struk
turze prostej jednorodnej w obrębie stoku dowietrznego i zawietrznego, C -  wydmy o strukturze prostej 
niejednorodnej w obrębie stoku dowietrznego i zawietrznego

Ryc. 87. Procentowy udział poszczególnych typów wydm w przedziałach średniej średnicy ziam piasku
podłoża: A -  wydmy o strukturze prostej jednorodnej w obrębie obu stoków dowietrznych, B -  wydmy
o strukturze prostej jednorodnej w obrębie stoku dowietrznego i zawietrznego, C -  wydmy o strukturze pro
stej niejednorodnej w obrębie stoku dowietrznego i zawietrznego



Ryc. 88. Procentowy udział poszczególnych typów wydm w przedziałach średniej średnicy ziam ich pia
sku: A -  wydmy o strukturze prostej jednorodnej w obrębie obu stoków dowietrznych, B -  wydmy o struktu
rze prostej jednorodnej w obrębie stoku dowietrznego i zawietrznego, C -  wydmy o strukturze prostej niejed
norodnej w obrębie stoku dowietrznego i zawietrznego

Ryc. 89. Procentowy udział poszczególnych typów wydm w przedziałach zmian wartości średniej średni
cy ziam piasku w wyniku procesów eolicznych: A -  wydmy o strukturze prostej jednorodnej w obrębie obu
stoków dowietrznych, B -  wydmy o strukturze prostej jednorodnej w obrębie stoku dowietrznego i zawietrz
nego, C -  wydmy o strukturze prostej niejednorodnej w obrębie stoku dowietrznego i zawietrznego
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wa, jej minimalne wartości dobrze obrazują stan dynamiczny tych form, gdyż 
w badanych przypadkach nie stwierdzono nigdzie ich obecności, a zatem i śladów prze
mieszczania poza granicami występowania utworów piaszczystych w podłożu. 
W przypadku dość stabilnych wydm poprzecznych odległość ta wynosiła zaledwie 35 m, 
a dla wydm podłużnych i przemieszczonych na większą odległość wydm poprzecznych 
-  200 m. Znaczną stabilność położenia wydm poprzecznych i podłużnych potwierdza 
również częstość ich występowania w różnej odległości od granicy piasku (ryc. 86). 
Największa ich ilość występuje w przedziale 0-0,5 km (40,0-33,2%), przy czym wydmy 
podłużne są również liczne w przedziale od powyżej 1 do 2 km (27,8%). Mimo to war
tości średniej i mediany są niższe dla wydm podłużnych -  odpowiednio 1572 i 1045 m 
niż dla dość stabilnych wydm poprzecznych: 2068 i 1355 m. W odróżnieniu od wydm 
poprzecznych, formy podłużne nie są odsunięte od brzegu powierzchni piaszczystej na 
odległość przekraczającą 6 km. Wydmy o dużej mobilności zajmują centralne obszary 
poziomów piaszczystych. Ich średnia odległość od brzegu tej powierzchni wynosi 3726 
m, mediana 2600 m, a największa częstość występowania od powyżej 2 do 3 km 
(23,3%). Ma to niewątpliwie związek z przemieszczaniem tych form.

Piasek podłoża analizowanych rodzajów wydm jest drobno- i średnioziamisty, 
w 77,7-97,7% złożony z ziam o Mz = 0,21-0,5 mm (ryc. 87). Frakcja dominująca jest 
taka sama dla wszystkich rodzajów wydm, zawarta w przedziale 0,21-0,3 mm (40,0- 
55,5%). Zwraca jednak uwagę znaczny udział (22,3%) piasku gruboziarnistego 
w podłożu wydm podłużnych. Również średnie wartości Mz są najwyższe w utworach 
podłoża wydm podłużnych -  0,37 mm, gdy dla pozostałych wynoszą 0,31-0,33 mm. 
Także wartości mediany są prawie identyczne dla form poprzecznych, niezależnie od 
stopnia ich mobilności (0,30 mm), a wyższe dla wydm podłużnych (0,39 mm). Fakt 
częstego grupowania się wałów podłużnych na podłożu gruboziarnistego piasku może 
sugerować związek tych form z prędkościami wiatru większymi niż w przypadku innych 
typów wydm.

Piasek wydmowy charakteryzuje się mniejszą wartością Mz niż utwory podłoża. Taki 
kierunek zmian piasku wszystkich typów wydm podczas transportu eolicznego upoważ
nia do przyjęcia, że stwierdzone w oparciu o średnią średnicę ziam maksymalne prędko
ści wiatru były zbliżone do prędkości rzeczywistych. Prawie dla wszystkich badanych 
wydm, Mz grupuje się w klasie 0,21-0,30 i 0,31-0,40 mm (95,4%). W pierwszej (ryc. 
88) z nich przypada maksimum częstości piasku wydm poprzecznych, niezależnie od 
stopnia ich mobilności (60,0-60,5%), w drugiej -  wydm podłużnych (61,1%). Oznacza 
to, że Mz piasku wydm poprzecznych została słabo zmieniona. Jej wartości średnie 
i mediana uległy obniżeniu do 0,29 mm dla wydm mało ruchliwych, a 0,30 mm dla bar
dziej mobilnych. Dla wydm podłużnych średnie Mz wynosi 0,31 mm, a mediana 0,33 
mm. Budujący je materiał jest tym drobniejszy im bardziej był gruboziarnisty w podłożu 
(r = -0,22). Wielkość zmian średniej średnicy ziam w wyniku procesów wydmotwór- 
czych (ryc. 89) oscyluje najczęściej wokół zera, maksymalnie dochodzi do 0,06 mm. 
Wielkość zmian uziamienia piasku wydmowego w stosunku do podłoża może świadczyć 
o rodzaju deflacji, selektywnej w przypadku wydm podłużnych, a bardziej masowej w 
przypadku odznaczających się dużą stabilnością wydm poprzecznych, usypanych na 
podłożu, zbudowanym z nieco drobniejszego piasku. Niewielkie zmiany Mz piasku 
wydm o dużej mobilności wiążą się zapewne z jego wielokrotnym przesypywaniem 
i sortowaniem, w wyniku którego wzrósł udział ziam o większych średnicach. Tak więc 
zróżnicowanie uziamienia piasku wydmowego jest nie tylko odzwierciedleniem składu



Ryc. 90. Procentowy udział poszczególnych typów wydm w przedziałach zmian wartości wysortowania 
piasku w wyniku procesów eolicznych: A -  wydmy o strukturze prostej jednorodnej w obrębie obu stoków 
dowietrznych, B -  wydmy o strukturze prostej jednorodnej w obrębie stoku dowietrznego i zawietrzne
go, C -  wydmy o strukturze prostej niejednorodnej w obrębie stoku dowietrznego i zawietrznego

Ryc. 91. Procentowy udział poszczególnych typów wydm w przedziałach zmian zawartości frakcji pyło
wej w piasku w wyniku procesów eolicznych: A -  wydmy o strukturze prostej jednorodnej w obrębie obu
stoków dowietrznych, B -  wydmy o strukturze prostej jednorodnej w obrębie stoku dowietrznego i zawietrz
nego, C -  wydmy o strukturze prostej niejednorodnej w obrębie stoku dowietrznego i zawietrznego



Ryc. 92. Procentowy udział poszczególnych typów wydm w przedziałach zmian wskaźnika obróbki ziam 
kwarcowych o średnicy 0,75-1,02 mm w  wyniku procesów eolicznych: A -  wydmy o strukturze prostej 
jednorodnej w obrębie obu stoków dowietrznych, B -  wydmy o strukturze prostej jednorodnej w obrębie 
stoku dowietrznego i zawietrznego, C -  wydmy o strukturze prostej niejednorodnej w obrębie stoku do
wietrznego i zawietrznego

Ryc. 93. Procentowy udział poszczególnych typów wydm w przedziałach zmian zawartości obtoczonych 
ziam kwarcowych o średnicy 0,75-1,02 mm w wyniku procesów eolicznych: A -  wydmy o strukturze prostej 
jednorodnej w  obrębie obu stoków dowietrznych, B -  wydmy o strukturze prostej jednorodnej w obrębie 
stoku dowietrznego i zawietrznego, C -  wydmy o strukturze prostej niejednorodnej w obrębie stoku do
wietrznego i zawietrznego
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mechanicznego materiału źródłowego (Rotnicki 1970, Nowaczyk 1986, Szczypek 
1986b), ale uzależnione jest również od prędkości wiatru i długości transportu eoliczne- 
go-

Wraz ze zmianą uziamienia piasku wydmowego w stosunku do utworów wyjścio
wych zmieniało się również jego wysortowanie. Najczęściej wzrastało ono o podobny 
rząd wielkości we wszystkich rodzajach wydm, średnio o 5 = 0,32-0,34 (ryc. 90). 
Wzrost ten był mniejszy w piasku wydm odznaczających się stabilnością położenia, 
najczęściej o <5 = 0,21-0,40 (5,6-16,7%) niż w formach bardziej mobilnych -  8 = 0,41- 
0,60 (30,3%), gdzie maksymalnie dochodził do 8 = 1,4. Według wartości mediany naj
mniejszy był wzrost wysortowania piasku wydm podłużnych o 8 = 0,18, nieco większy 
w dość stabilnych formach poprzecznych -  o 8 = 0,26, a największy w formach po
przecznych o dużej mobilności -  o 8 = 0,33.

Wzrost wysortowania następował między innymi wskutek wywiewania pyłu. Średni 
ubytek pyłu w stosunku do jego zawartości w utworach podłoża (ryc. 91) był największy 
w wydmach poprzecznych, cechujących się znaczną stabilnością położenia, gdzie naj
częściej dochodził do 4,1-6,0% (33,3%). W pozostałych wydmach najczęściej nie prze
kraczał 0,01-2,0% (26,7-38,8%). Średnie wartości ubytku pyłu wynosiły dla wydm 
o znacznej stabilności 3,2-3,4% a dla bardziej mobilnych 2,5%. Jeszcze większe różnice 
występują między wartościami mediany: wynosi ona dla wydm podłużnych 2,2%, dla 
poprzecznych o dużej stabilności -  3,9%, a dla bardziej mobilnych -  1,4%. W tych 
ostatnich najczęściej również dochodziło do wzbogacania piasku wydmowego we frak
cję pyłową (14,0%).

Zmiany uziamienia, wysortowania, zawartości pyłu w piasku wydmowym wykazują 
zależność w pierwszym rzędzie od cech utworów podłoża, w mniejszym stopniu od 
prędkości wiatru i długości strefy deflacji. We wszystkich rodzajach wydm wzrost wy
sortowania i zmniejszenie zawartości pyłu były tym większe, im mniejsze było wysor
towanie (w wydmach cechujących się dużą stabilnością położenia r = -0,98-0,99, 
w bardziej mobilnych r  = -0,47) i większy udział pyłu (r = -0,90-0,98) w utworach 
podłoża. Ta ścisła zależność jest związana z mechanizmem działalności wiatru (Rotnicki 
1970). Pozostałe zależności dotyczą głównie typów wydm, odznaczających się stabilno
ścią położenia. W wydmach przemieszczonych na większą odległość odnawianie zaso
bów materiału w trakcie ich wędrówki zaburzało przebieg zmian cech utworów. Cha
rakteryzują się one tylko zmniejszeniem stopnia wysortowania wraz ze wzrostem Mz 
piasku (r = -0,41), co świadczy o dużej zmienności dynamiki transportu (Mycielska- 
Dowgiałło 1980). Ta sama zależność, choć słabiej wyrażona (r = -0,24), dotyczy rów
nież form poprzecznych o dużej stabilności. Wzrost zmian Mz i mniejszy wzrost wysor
towania związane są ze zmniejszaniem długości strefy deflacji (r = -0,20 i +0,23). Rów
nież wzrost minimalnej prędkości wiatru wpływa na zwiększenie zmian Mz (r = +0,40) 
i ubytku pyłu (r = +0,43). Nieco inaczej kształtują się zależności między analizowanymi 
parametrami uziamienia w piasku wydm podłużnych. Zwiększenie zmian Mz pociąga za 
sobą ubytek pyłu (r = -0,37) i wzrost wysortowania (r = +0,24). Zarówno wielkość 
zmian Mz, jak i wzrost stopnia wysortowania są wprost proporcjonalne do wzrostu mak
symalnej stwierdzonej prędkości wiatru (r = +0,22-0,23). Natomiast z długością strefy 
deflacji wzrasta ubytek pyłu w piasku wydmowym (r = +0,46) i polepsza jego wysorto
wanie (r = +0,69).

Choć rzeczywistych maksymalnych prędkości wiatru nie da się odtworzyć (Nowa
czyk 1986), wydaje się, że cechy teksturalne piasku wydm podłużnych mogły być





Ryc. 95. Procentowy'udział poszczególnych typów wydm w przedziałach maksymalnych, stwierdzonych 
prędkości wiatru, biorącego udział w ich formowaniu: A -  wydmy o strukturze prostej jednorodnej w obrębie 
obu stoków dowietrznych, B -  wydmy o strukturze prostej jednorodnej w obrębie stoku dowietrznego i za
wietrznego, C -  wydmy o strukturze prostej niejednorodnej w obrębie stoku dowietrznego i zawietrznego

Ryc. 96. Procentowy udział poszczególnych typów wydm w przedziałach minimalnych prędkości wiatru, 
biorącego udział w ich formowaniu: A -  wydmy o strukturze prostej jednorodnej w obrębie obu stoków 
dowietrznych, B -  wydmy o strukturze prostej jednorodnej w obrębie stoku dowietrznego i zawietrznego, 
C -  wydmy o strukturze prostej niejednorodnej w obrębie stoku dowietrznego i zawietrznego
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kształtowane głównie przez wiatr o dużej prędkości, a więc podczas intensywnie prze
biegających procesów sedymentacji materiału, zróżnicowanego pod względem średnicy 
i transportowanego zapewne w różnej formie. W wydmach poprzecznych o dość stabil
nym położeniu większą rolę w transporcie odgrywał prawdopodobnie wiatr 
o mniejszych prędkościach, przemieszczający materiał drobniejszy, w warunkach słab
szej turbulencji.

Piasek wydmowy, poza nielicznymi wyjątkami, ma ziarna lepiej obtoczone od piasku 
podłoża. Świadczy o tym zarówno wzrost jego wskaźnika obróbki, jak i udziału ziam y 
w  stosunku do materiału wyjściowego, cechującego się średnim Wq = 1123-1143 i y = 
14,4-17,5%.

Największy wzrost Wo notuje się w piasku wydm o dużęj mobilności. Wynosi on 
najczęściej 101-200 (58,2%), średnio 164, a w wartości mediany 159 i dochodzi do 313 
(ryc. 92). Wzrost obtoczenia ziam piasku wydm o dość stabilnym położeniu był mniej
szy, najczęściej o 51-100 (44,4-46,7%). Wyraża się on wartościami średniego przyrostu 
Wo o 107-83 i mediany o 94-89 i nie przekracza 198.

Zmiany Wo są skorelowane ze zmianami zawartości ziarn y wyraźniej dla piasku 
wydm o dużej mobilności (r = +0,63) niż dla form odznaczających się stabilnością poło
żenia (r = +0,39-0,32). O największą ilość ziarn obtoczonych został więc wzbogacony 
piasek wydm mało ruchliwych (ryc. 93). Wynosi ona średnio 10,1%, przy medianie 
9,4% i najczęściej zamyka się w przedziale 9-11,9% (20,8%), maksymalnie dochodzi do 
25,2%. W obu rodzajach wydm, odznaczających się znaczną stabilnością zmienia się 
ona najczęściej w zakresie 6-8,9% (23,3-33,3%), przy wartościach średniej 7,7-9% 
i mediany 7,2-9,3%. Zmniejszanie udziału ziam obtoczonych w stosunku do piasku 
podłoża zdarza się wyłącznie w wydmach poprzecznych (w 4,6-6,7% prób), najczęściej 
w dość stabilnych pod względem położenia, choć maksymalne wartości osiąga 
w formach o dużej mobilności -  do 4,7%.

Różnice między wielkością zmian obtoczenia ziam piasku w wydmach mniej i bar
dziej mobilnych są odzwierciedleniem długości jego transportu. Potwierdza to zależność 
między wzrostem długości strefy deflacji a Wo dla wydm poprzecznych (r = +0,40 
i +0,43) i zmian udziału ziarn y dla wydm o dużej mobilności (r = +0,49). W formach 
o dużej mobilności również ilość ziam y w strukturach doprądowych stoku dowietrznego 
zmniejsza się ze wzrostem upadu lamin w jego obrębie (r = -0,44), a więc w miarę 
wzrostu stabilności wydm. Ilość ziam y na stokach dowietrznych form o dużej mobilno
ści jest jednak niższa (średnio 25,2%, mediana 22,9%) w porównaniu z ich zawartością 
w piasku wydm bardziej stabilnych (średnio 29,3-35,1%, mediana 25,2-34,6%). Świad
czy to o uzupełnianiu zasobów piasku w wydmach podczas ich przemieszczania.

O ile w formach o dużej mobilności największy wpływ na wzrost obtoczenia piasku 
miała wielokrotność a zarazem odległość (Szczypek 1989) jego przemieszczania, 
w wydmach o dość stabilnym położeniu, większe znaczenie należy przypisać prędkości 
wiatru. Ze wzrostem maksymalnej stwierdzonej prędkości wiatru zmniejszają się zmiany 
udziału ziam y w wydmach poprzecznych (r = -0,23) i podłużnych (r = -0,41), a ze 
wzrostem minimalnych prędkości wiatru -  również zmiany Wo w tych ostatnich (r = -  
0,58). Można więc sądzić, że intensywność transportu a zarazem mechanicznej obróbki 
ziam, nie odgrywała w tym przypadku dużej roli w obtaczaniu ziam. Nie miała większe
go znaczenia również selekcja ziam, gdyż ze wzrostem prędkości wiatru powinny pod
legać deflacji większa ilość ziam okrągłych (Reineck, Singli 1975, Borsy 1974 i in.). 
Wzrost obtoczenia może natomiast mieć związek z formą transportu poprzez saltację,
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której znaczenie wzrasta wraz ze wzrostem prędkości wiatru (Borówka 1980) a która nie 
sprzyja obtaczaniu ziam (Kuennen 1960, Borsy 1974). Odwrotną zależność stwierdzono 
między minimalną prędkością wiatru a wzrostem ilości ziam y w piasku wydm po
przecznych, niezależnie od stopnia ich mobilności (r = +0,22 i +0,26). Może ona rów
nież wynikać z typu transportu, tym razem trakcyjnego, sprzyjającego obtaczaniu ziam 
(Mc Carthy 1935, Racinowski 1964, Szczypek 1989), przy założeniu, że minimalne 
prędkości wiatru modelującego wydmy poprzeczne były niższe niż w przypadku wydm 
podłużnych.

We wszystkich rodzajach wydm zmiany Wo i udziału ziam y są odwrotnie proporcjo
nalne do wzrostu ich wartości w piasku podłoża. Współczynniki korelacji (r) wynoszą 
dla Wo w wydmach podłużnych -0,54, w poprzecznych o dużej stabilności -0,70, 
w bardziej mobilnych -0,39, a dla ziam y odpowiednio: -0,40, -0,24 i -0,42. Zależność 
ta może wiązać się z malejącą rolą obróbki mechanicznej (Cailleux 1942, Krygowski 
1958, Niewiarowski 1970, Rotnicki 1970, Król 1972, Borsy 1974 i in.), częstszym włą
czaniem do transportu ziam słabo obtoczonych (Trembaczowski 1967, Wojtanowicz 
1970, Borsy 1974, Florek 1975, Reineck, Singh 1975, Szczypek 1977 i in.) lub przewa
żającym typem transportu wskutek saltacji (Kuennen 1960, Borsy 1974).

Przedstawione wyżej wnioski, dotyczące dominującego typu transportu eolicznego 
oraz zróżnicowania prędkości wiatru wydmotwórczego, znajdują potwierdzenie przy 
analizie rozmieszczenia wartości C i Mz piasku wydmowego na diagramie R. Passegi 
(ryc. 94). We wszystkich grupach wydm 82,8-90,5% piasku, położonego w obrębie pola 
IV, transportowanego było w saltacji. Tylko 7,5-11,6% materiału znajdującego się 
w polu I było przemieszczane w warunkach dużej dynamiki transportu, z udziałem trak
cji. Związek ze środowiskiem o słabej turbulencji w polu V wykazuje jedynie 2,0-5,6% 
piasku pochodzącego wyłącznie z wydm poprzecznych o różnym stopniu mobilności.

Prędkości wiatru potrzebne do przetransportowania największych ziam piasku były 
we wszystkich rodzajach wydm zbliżone do siebie i najczęściej wynosiły 10-10,5 m/s 
(86,8-81,5%). Ich wartości średnie były również niezbyt zróżnicowane -  od 11 m/s dla 
wydm podłużnych, 10,5 m/s dla poprzecznych stabilnych pod względem położenia do 
10 m/s dla form poprzecznych o dużej mobilności, podobnie jak wartości mediany -10 
m/s dla wydm o dużej mobilności i 10,5 m/s dla odznaczających się większą stabilno
ścią. Różny natomiast jest zakres ich zmian: najszerszy w przypadku wydm poprzecz
nych o dużej stabilności 8-18 m/s, najwęższy -  dla podłużnych 10-18 m/s (ryc. 95). Te 
ostatnie wskazują również na największy spośród wszystkich wydm udział wiatru >15 
m/s (5,6%) w ich tworzeniu.

Formy podłużne były więc modelowane przez wiatr o maksymalnej prędkości >10 
m/s, odznaczający się dużą turbulencją (Parczewski 1960), gdy najwyższe prędkości 
wiatru tworzącego wydmy poprzeczne spadały również do 8 m/s. Wartość średniej, me
diany i najczęstszych minimalnych prędkości wiatru wynosiły 4 m/s dla wszystkich 
rodzajów wydm (ryc. 96). Najniższe spadki prędkości wiatru do 3 m/s, przy których 
mógł jeszcze odbywać się transport piasku, stwierdzono w wydmach poprzecznych 
o dużej stabilności. Różnice między wartościami progowymi minimalnych i maksymal
nych prędkości wiatru, zaznaczające się między formami podłużnymi a poprzecznymi, 
choć niewielkie, mogły mieć wpływ na różny przebieg dostawy materiału.

Dla wydm poprzecznych o dużej stabilności, tworzonych przez wiatr o małych pręd
kościach, charakterystyczna była większa ciągłość transportu idostawy piasku niż 
w przypadku wydm podłużnych, na których transport i sedymentacja, ograniczone do
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Ryc. 97. Procentowy udział poszczególnych typów wydm w przedziałach upadu lamin piasku w obrębie 
ich stoków dowietrznych: A -  wydmy o strukturze prostej jednorodnej w obrębie obu stoków dowietrznych, 
B -  wydmy o strukturze prostej jednorodnej w obrębie stoku dowietrznego i zawietrznego, C -  wydmy 
o strukturze prostej niejednorodnej w obrębie stoku dowietrznego i zawietrznego

okresów z wiatrem o dużych prędkościach, odznaczały się większym natężeniem. Na 
zróżnicowanie w przebiegu sedymentacji wskazuje także zróżnicowanie upadów lamin 
w strukturach doprądowych stoków dowietrznych dość stabilnych wydm poprzecznych 
i podłużnych (ryc. 97). Dla wydm podłużnych charakterystyczne są mniejsze nachylenia, 
najczęściej w przedziale >4-6° (38,9%), o średniej wartości 9° i medianie 8°. 
W wydmach poprzecznych -  nachylenie wzrasta najczęściej do >10-12° (43,3%) 
i wynosi średnio 10°, przy medianie 11°. Niewielkie nachylenie lamin w obrębie struktur 
doprądowych dowietrznych stoków wydm o dużej mobilności -  o wartościach średniej 
i mediany 7°, grupujące się najczęściej od >4—8° (88,5%), związane są z przemieszcza
niem form. Świadczy o tym związek upadu lamin z wysokością tych form (r = +0,50) 
oraz związek wysokości z maksymalną stwierdzoną prędkością wiatru (r = -0,21). 
Wszystkie rodzaje wydm obniżają swoją wysokość ze wzrostem minimalnej prędkości 
wiatru (r = -0,26).

5. Przyczyny zróżnicowania orientacji i mobilności wydm

Przedstawiony wyżej związek różnych rodzajów wydm o strukturze prostej z okre
ślonymi cechami środowiska i przebiegiem procesów wydmotwórczych w dorzeczu 
górnej Wisły pozwala sprecyzować warunki powstania i przyczyny zróżnicowania tych
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form. Odznaczające się znaczną stabilnością położenia i kształtu wydmy podłużne roz
ciągają się niekiedy (47 w Mokrzyskach, 55 w Odporyszowie, 67 w Zdzieciach Starych) 
wzdłuż krawędzi terasowych, sugerując wymuszenie ich kształtu rozkładem stref o róż
nej wilgotności i gęstości szaty roślinnej (Sokolov 1884, Walter 1951, Smith 1956, 
1965, Stankowski 1962b, 1963a, Dylikowa 1969, Wojtanowicz 1969, 1970), jakkolwiek 
tylko wydma w Odporyszowie została zatrzymana na granicy terasy holoceńskiej, 
wzdłuż której, w okresie wydmotwórczym, zróżnicowanie wilgotności podłoża zazna
czało się najwyraźniej (Małkowski 1913, Kossmann 1930, Radlicz 1936, Dylikowa 
1952, Pilarczyk 1958, Stankowski 1959, 1963a, Mrózek 1961, Więckowski 1961, Woj
tanowicz 1968, Roszko 1969, Witek 1974 i in.). Również pozostałe formy podłużne, 
usypane w centralnych częściach różnowiekowych powierzchni piaszczystych lub 
w poprzek krawędzi terasowych, w porównaniu z innymi rodzajami wydm, zajmują 
wyżej położone tereny, cechujące się od ponad pięcio- do kilkunastometrową warstwą 
osadów piaszczystych, położonych nad poziomem wód gruntowych. Aż 68% tych form 
zostało usypanych powyżej vistuliańskich poziomów akumulacji rzecznej. Wskazuje to 
więc na uwarunkowanie większości wydm podłużnych raczej suchym podłożem, poro
śniętymi rzadką roślinnością, zgodnie z poglądami W. Mrózka (1958), L. Pemarowskie- 
go (1958), J.E. Mojskiego (1960), S.Z. Różyckiego (1972), Z. Borsy’ego (1976), 
R. Vaitonienć (1976), N. Kiseleva (1994). Trudno zgodzić się z tym, że wydmy podłuż
ne tworzyły się pod wpływem wiatru o małej prędkości (Mojski 1960, Mrózek 1961), 
gdyż budujący je piasek był transportowany przez wiatr o najwyższych wśród wszyst
kich rodzajów wydm prędkościach, z których maksymalne przekraczały 10, a nawet 15 
m/s. Również wydmy podłużne o kształtach wymuszonych rzeźbą terenu (1 i 25 w By
czynie Jeziorkach, 36 w Rusocicach, 38 w Czernichowie) i ramiona form pseudoparabo- 
licznych (6 w Czernichowie i 33 w Tenczynku) rozciągają się wzdłuż bocznie opływa
nych wzniesień, a więc w strefach wzrostu prędkości wiatru. Duże prędkości wiatru, 
przyjmowane również przez S.Z. Różyckiego (1972) i R. Vaitoniene (1976), warunko
wały stałą dynamikę i dużą intensywność procesów, ograniczając równocześnie czas ich 
trwania. Krótkotrwałość i selektywny rodzaj deflacji, przy znacznej gruboziamistości 
materiału podłoża mogły wpływać na ogólnie małą dostawę piasku, zgodnie z założe
niami J. Miszalskiego (1973).

Powstanie niezbyt mobilnych wydm poprzecznych wiązane jest najczęściej z rzadką 
roślinnością, wiatrem o małej prędkości i dużą dostawą materiału (Cholnoky 1902, Hó- 
gbom 1923, Aufrere 193 la, 193 lb, Kadar 1938, Fedorović 1940, 1964, Melton 1940, 
Hack 1941, Flint 1957, Cooper 1958, 1967, Pilarczyk 1958, 1962, Kristapavićius 1960, 
Alexandrowiczowa 1962, Stankowski 1962a, 1962b, Smith 1963, 1965, Borsy 1964, 
1976, Maruszczak, Wojtanowicz 1967, Wojtanowicz 1968, 1969, 1972a, Dylikowa 
1969, Urbaniak 1969, Rotnicki 1970, Wilson 1972a, Seppala 1972, Aartolahti 
1973, Miszalski 1973, Tsoar 1974, Vaitoniene 1976, Warren 1976, Wasson, Hyde 1983, 
Mainguet, Jacqueminet 1984, Szczypek, Wika 1984). Poglądy te znajdują jedynie czę
ściowe potwierdzenie w wynikach przeprowadzonych badań.

Większość badanych wydm poprzecznych, usypanych na utworach piaszczystych 
o ponad pięcio- do kilkunastometrowej miąższości nad poziomem wód gruntowych 
(w 62% przypadków powyżej vistuliańskich teras i stożków napływowych), zostało 
zapewne uformowanych na słabo utrwalonym przez roślinność podłożu. Wśród bada
nych form znajdują się jednak i takie (27 w Czyżówce, 46 w Mokrzyskach), które zo
stały usypane wzdłuż krawędzi terasowych, bezpośrednio nad poziomem akumulacji
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holoceńskiej, na 3-5 m miąższości pokrywie piasku i prawdopodobnie podobnej wyso 
kości nad poziomem wód gruntowych. Można więc przypuszczać, że o ich formk 
i stabilizacji położenia i kształtu zadecydowało szybkie utrwalenie na granicy wilgotne 
go obszaru. Wydmy wymuszone rzeźbą terenu (ramiona wydm pseudoparabolicznych 
16 w Jastrząbce Starej i 33 w Tenczynku) były usypywane przed przeszkodami tereno 
wymi, gdzie następował spadek prędkości wiatru. Wydmy rozwijające się swobodni: 
powstały pod wpływem wiatru o bardziej zróżnicowanych i mniejszych prędkościach ni: 
w przypadku wydm podłużnych. Warunkowały one zmienną dynamikę i ciągłość proce 
sów oraz były wystarczające do masowej deflacji niezbyt gruboziarnistego piasku pod 
łoża, zapewniając w ten sposób wydmom dużą dostawę materiału. Trudno jednak prz; 
zmiennej dynamice procesów przyjąć jednolity rodzaj transportu piasku, zakładany jak< 
jeden z warunków powstania form poprzecznych przez S.S. Korźujeva (1960) 
L. Kadara (1966), J.R.L. Allena (1970), J. Mullera (1972), D.M. Rubina, R.E. Hunter: 
(1987), D.M. Rubina, M. Ikedę (1990). Przeczą temu również struktury piasku wydmo 
wego, utworzone w wyniku zarówno trakcji, jak i saltacji oraz suspensji.

Wydmy poprzeczne, odznaczające się większą mobilnością, tworzyły się podobni: 
jak mniej ruchliwe formy poprzeczne w wyniku procesów o zmiennej dynamice, zgod 
nie z założeniami F.A. Meltona (1940), L. Kadara (1966), J. Wojtanowicza (1969) 
H.T. Verstappena (1970), T. Szczypka (1977), choć pod wpływem wiatru o mniejszyn 
zakresie zmienności (wyższych prędkościach minimalnych, a niższych -  maksymal 
nych). Dostawa materiału cechowała się więc nieco mniejszą ciągłością niż w poprzed 
nim przypadku. Wydmy o dużej mobilności skupiają się częściej na utworach piaszczy 
stych o małej (Pilarczyk 1962, Stankowski 1962a, 1962b, Wojtanowicz 1969, 1972a) ni: 
dużej miąższości (Melton 1940, Cooper 1958, Maruszczak, Wojtanowicz 1967). 51°/ 
form powstało w obrębie najniższych, vistulianskich poziomów akumulacji rzecznej 
Miąższość piasku w podłożu wydm, położonego powyżej poziomu wód gruntowych, nii 
przekracza w większości przypadków 10 czy nawet 5 m. Wydmy tworzyły się więi 
zgodnie z dotychczasowymi poglądami (Walter 1951, Schoeneich 1958, 1959, Wójta 
nowicz 1969, Borsy 1976, 1978) -  na podłożu o znacznej wilgotności, sprzyjającyn 
rozwojowi roślinności, uważanej za niezbędny warunek rozwoju wydm o kształtacl 
wygiętych (Steenstrup 1894, Cholnoky 1902, Małkowski 1912, 1913, 1917, Martonn 
1914, Wunderlich 1916, Lencewicz 1922, Briquet 1923, Hógbom 1923, Kaczorowska 
Kobendzina 1926, 1966, 1969, Cressey 1928, Louis 1928, Kadar 1938, Melton 194C 
Hack 1941, Petrov 1948, 1976, Walter 1951, Landsberg 1956, Jennings 1957, Coope 
1958, 1967, Kobendza, Kobendzina 1958, Nowicka 1958, Pemarowski 1958, 1962 
Stankowski 1961, 1962a, 1962b, 1963a, Van Straaten 1961, Alexandrowiczowa 1962 
Pilarczyk 1962, Borsy 1964, 1965, 1976, 1978, Allier 1966, Urbaniak 1967, Dylik 196S 
Dylikowa 1969, Wojtanowicz 1969, Rotnicki 1970, Seppala 1971, 1972, Aartolahl 
1973, Vaitoniene 1976). Roślinność mogła rozwijać się także na piasku o dużej miąższo 
ści pod warunkiem jego gruboziamistości. Cecha ta sprzyja zachowaniu wody, dzięk 
wolnemu parowaniu i niskiemu wzniosowi kapilarnemu (Wojtanowicz 1969). Obecnoś 
roślinności wpływała na zmniejszenie dostawy piasku (Aufrere 1931a, 1931b, Kada 
1938, 1966, Landsberg 1956, Pilarczyk 1962, Seppala 1971, Miszalski 1973, Borówk 
1980), ułatwiając ruch wydm. Opisane wyżej warunki nie musiały być spełnion 
w przypadku wydm, których zakrzywiony kształt został uwarunkowany rzeźbą terem 
(wydma 39 w Rącznej).
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Otrzymane wyniki są więc zgodne z dotychczasowymi poglądami dotyczącymi 
wpływu na zróżnicowanie typów wydm, zarówno prędkości wiatru (Walter 1951, Pilar
czyk 1958, 1961, Schoeneich 1958, 1959, Alexandrowiczowa 1962, Folk 1971, Wilson 
1972b, Borsy 1976), jak również miąższości piasku w ich podłożu, głębokości wód 
gruntowych, gęstości szaty roślinnej (Fedorović 1940, 1964, Melton 1940, Hack 1941, 
Petrov 1948, 1976, Korźujev 1960, Neyjaźskij, Bidziev 1960, Verstappen 1968, 1972, 
Wojtanowicz 1968, 1969, 1970, Glennie 1970, Borsy 1976, Mainguet 1976, Vaitoniene 
1976, Fryberger 1979, Wasson, Hyde 1983, Rubin, Hunter 1987, Rubin, Ikeda 1990) czy 
uziamienia piasku (Warren 1971, Wilson 1972b), choć trudno wymienić jeden element 
wiodący, jak to niejednokrotnie przyjmowano (Obrućev 1890, Kaczorowska- 
Kobendzina 1926, 1966, 1969, Martonne 1926, Kadar 1956, 1966, Stankowski 1961, 
1962a, 1962b, Urbaniak 1967, Dylik 1969, Dylikowa 1969). Wykształcenie określonych 
rodzajów wydm było uzależnione od kompleksu cech środowiska. Dlatego zapewne 
zależności określone dla analizowanych, pojedynczych czynników, trudnych do odizo
lowania od wpływu pozostałych, są wyrażone niskimi współczynnikami korelacji.

Odznaczające się znaczną stabilnością położenia i kształtu wydmy podłużne i po
przeczne, tworzone na pokrywach piaszczystych o podobnej miąższości i bez znacznego 
udziału roślinności, różnicuje prędkość i turbulencja wiatru, wpływające na częstość 
i intensywność dostawy materiału. Cechowała się ona w przypadku wydm podłużnych 
dużym natężeniem, a przypadku wydm poprzecznych -  ciągłością. W obrębie form po
przecznych dynamika procesów była podobna, ale różny zakres zmian prędkości wiatru 
oraz obecność lub brak roślinności decydowały o wzajemnej relacji między ilością pia
sku dostarczanego z zewnątrz a przemieszczanego dalej w obrębie wydm, od której za
leżał stan ich dynamiki.

Przedstawione zróżnicowanie warunków i przyczyn tworzenia różnych rodzajów 
wydm jest jednak na tyle niewielkie, że mogło występować lokalnie, w tym samym cza
sie, umożliwiając równoczesny rozwój wszystkich rodzajów form. O tym, czy występo
wało ono również między poszczególnymi fazami wydmotwórczymi, mogłoby świad
czyć istnienie wiekowego zróżnicowania typów wydm. Znany jest wiek jedynie pięciu 
spośród badanych form, określony metodą palynologiczną (Izmaiłow 1975, Izmaiłow, 
Nalepka 1994, Nalepka 1994). Dwie z nich -  łukowe (7 w Kłaju i 8 w Stanisławicach) 
zostały usypane w okresie młodszego dryasu, dwie podłużne (43 w Poszynie i 44 w 
Baczkowie) -  w okresie poatlantyckim, a wydma łukowa 17 w Przerytym Borze po
wstała wskutek wygięcia starszej formy poprzecznej w okresie późnosubatlantyckim. 
Pewnym wskaźnikiem wieku form może być kierunek wiatru wydmotwórczego. O ile 
północno-zachodni i zachodni wiatr brał udział w powstaniu wszystkich typów wydm, to 
wśród form usypanych pod wpływem wiatru południowo-zachodniego, panującego na 
terenie Polski południowej w okresie młodszego dryasu lub/i holocenu (Maruszczak, 
Trembaczowski 1960, Wojtanowicz 1968, 1969, 1970, Izmaiłow 1975, Szczypek 1980, 
Waga 1992, 1994), znajdują się wyłącznie mało ruchliwe wydmy: podłużne (13,0%) 
i poprzeczne (30,8%). Również w innych obszarach Polski południowej powstanie więk
szości wydm wałowych wiązane jest z wiatrem południowo-zachodnim (Wojtanowicz 
1968, 1969, 1972b, Król 1972, Waga 1994). Nie wyklucza to wprawdzie możliwości 
podobnego wieku części form o dużej mobilności, z których wszystkie zostały usypane 
przez wiatr północno-zachodni i zachodni, panujący zarówno podczas późnoglacjalnych 
faz wydmotwórczych, jak i w przeważającej części holocenu (Wojtanowicz 1968, 1969, 
Izmaiłow, Nalepka 1994), ale może sugerować, że ten ostatni okres nie sprzyjał prze
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mieszczaniu wydm na większe odległości. Nie musiało to jednak oznaczać istnienia 
niesprzyjających warunków środowiska. Wręcz odwrotnie, podczas poalleródzkich faz 
wydmotwórczych poziom wód gruntowych był podwyższony w stosunku do poprzed
nich (Wojtanowicz 1969), prędkość wiatru mniejsza (Szczypek 1986b, Mycielska- 
Dowgiałło 1978, Waga 1994), a roślinność bujniejsza (Mamakowa 1962, Nowaczyk 
1986, Nalepka 1994). Panowały więc warunki korzystniejsze dla rozwoju wydm 
o kształtach wygiętych, uwarunkowanych rozwojem roślinności, niż prostolinijnych, 
tworzących się przy niewielkim utrwaleniu podłoża. Fazy wydmotwórcze młodszego 
dryasu i okresu holoceńskiego były jednak krótkotrwałe (Wojtanowicz 1968, 1969) 
i dlatego być może niewystarczające dla przemieszczenia form na odległość warunkują
cą uzyskanie przez nie wygiętego kształtu. Może to potwierdzać przebieg rozwoju holo- 
ceńskiej wydmy w Przerytym Borze (17), która dopiero w drugiej fazie przekształciła się 
z formy prostolinijnej w łukową. Zróżnicowanie rodzajów wydm może więc być nie 
tylko lokalne, ale i czasowe, choć nie tyle w związku z różnymi warunkami środowiska, 
co z długością trwania procesów wydmotwórczych. Długość okresu wydmotwórczego 
byłaby wówczas kolejną przyczyną zróżnicowania w obrębie form poprzecznych -  na 
wydmy o różnym stopniu mobilności i kształcie. Na znaczenie długości czasu w rozwoju 
form o dużej mobilności zwracali już uwagę J. Wojtanowicz (1968, 1969, 1970) 
i M. Seppala (1971).



IV. PRAWIDŁOWOŚCI ROZWOJU WYDM

1. Formy inicjalne

Obecne kształty wydm odpowiadają temu stadium ich rozwoju, w którym nastąpiło 
utrwalenie. Zapis strukturalny warunków i przebiegu procesów wydmotwórczych 
obejmuje znacznie dłuższy odcinek czasu. W wydmach, które nie uległy znaczącemu 
przemieszczaniu, jest on równy niemal całemu okresowi ich rozwoju. W formach mi
grujących na dłuższym dystansie, w których podczas przesypywania piasku nastąpiła 
całkowita lub częściowa przebudowa pierwotnych struktur, odnosi się on do etapu 
poprzedzającego utrwalenie wydm. Równocześnie jednak w strukturze wydm prze
mieszczonych na znaczną odległość zostały zarejestrowane tendencje do zmian ich 
kształtu, pozwalające wnioskować o kierunkach ich przemodelowywania. Te frag
mentaryczne dane, dotyczące różnych etapów i tendencji rozwoju poszczególnych 
typów wydm, zarejestrowane w ich strukturze, układają się w logiczną całość, pozwa
lając ustalić kolejność przekształceń w cyklu rozwojowym rzeźby wydmowej dorzecza 
górnej Wisły i w związku z tym zostały wykorzystane do jego rekonstrukcji.

Kierunek ewolucji przebiegał od form pojedynczych o strukturze prostej do form 
pojedynczych o strukturze złożonej albo do form zespolonych, zależnie od tego, czy 
wydmy podlegały przemodelowywaniu, zachowując swoją odrębność, czy łączyły się 
ze sobą. Form wyjściowych należałoby zatem szukać w grupie wydm pojedynczych 
o strukturze prostej, które od momentu powstania odznaczały się znaczną stabilnością 
położenia, posiadają więc zachowaną strukturę doprądową w obrębie stoków do
wietrznych i nie wykazywały w ciągu całego okresu narastania zmian kształtu osi mor
fologicznej. Warunki takie spełniająjedynie wydmy wałowe podłużne i znaczna część 
wydm wałowych poprzecznych. Można więc uznać je za formy pierwotnej depozycji, 
niepowstałe z przekształcenia innych typów wydm. Formy wydmowe przyjmowały 
więc początkowo kształty prostolinijnych wałów, różnicując się już od momentu po
wstania na formy podłużne i poprzeczne. W innych obszarach, najczęściej tylko jedne 
z nich, podłużne (Kaczorowska-Kobendzina 1926, 1966, 1969, Aufrere 193 lb, Enquist 
1932, Kobendza i Kobendzina 1958, Vaitoniene 1976) lub poprzeczne (Małkowski 
1913, Martonne 1914, 1926, Harle 1919, Briquet 1923, Aufrere 1931b, Kadar 1938, 
Fedorović 1940, Petrov 1948, Landsberg 1956, Galon 1958, Nowicka 1958, Pilarczyk 
1958, 1961, Mojski 1960, Mrózek 1961, Więckowski 1961, Alexandrowiczowa 1962, 
Pemarowski 1962, Stankowski 1962a, 1962b, Borsy 1964, Urbaniak 1967, 1969, Dyli- 
kowa 1969, Verstappen 1972, Vaitonienć 1976 i in.), były uważane za formy pierwot
ne. Według niektórych autorów miały one powstawać na granicy stref o różnej wilgot
ności podłoża (Dylikowa 1958, Nowicka 1958, Schoeneich 1959, Mrózek 1961, Więc
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kowski 1961, Kobendzina 1966, Król 1972). Typ wydmy byłby więc uzależniony wy
łącznie od wydłużenia pasów roślinności w stosunku do przeważającego kierunku 
wiatru (Harle 1919, Kaczorowska-Kobendzina 1926, Aufrere 1931b, Urbaniak 1967), 
a przyczyną zachowania przez formy prostolinijnego kształtu -  szybkie ich utrwalenie. 
Przedstawiony pogląd można odnieść jedynie do niektórych z badanych wydm, szcze
gólnie tych, które zostały usypane bezpośrednio powyżej poziomu teras holoceńskich. 
Wiele form podłużnych i poprzecznych występuje jednak w wyższych położeniach 
i w centralnych częściach powierzchni piaszczystych, w obrębie których trudno przyjąć 
zróżnicowanie wilgotności podłoża. Wydmy te tworzyły się raczej przy obecności 
skąpej roślinności. Ponadto w tych przypadkach o typie pierwotnej formy decydowała 
prędkość wiatru, warunkująca typ zawirowań powietrza -  podłużnych lub poprzecz
nych (Borsy 1976) i związany z nim jedno- lub dwustronny kierunek nadsypywania 
piasku. W drugim przypadku było ono wystarczającą przyczyną do utrzymywania 
przez wydmy podłużne prostolinijnego kształtu, nawet przez długi okres czasu. 
O szybkiej stabilizacji wydm poprzecznych decydowała zapewne duża dostawa mate
riału, przewyższająca ilość usuwanego ze stoków dowietrznych piasku.

Również w warunkach wymuszenia rzeźbą terenu inicjalne formy wydmowe często 
przyjmowały kształty prostolinijnych wałów podłużnych lub poprzecznych. Wydmy 
wałowe podłużne tworzyły się wzdłuż bocznie opływanych wzniesień, a poprzeczne -  
po ich stronie dowietrznej. Zachowanie w obrębie ich stoków dowietrznych warstwo
wania typowego dla struktur doprądowych świadczy o tym, że nie należały one do 
wydm wielokrotnie przesypywanych, które dopiero po dotarciu do przeszkody zatrzy
mywały się i stopniowo dostosowywały do niej swój kształt. Były od początku usypy
wane w obecnej formie. Miejsce ich powstania i kształt wyznaczały strefy zwiększo
nego tarcia lub występowania zawirowań i spadku prędkości wiatru, związanych 
z odbijaniem się od stromej, prostolinijnej przeszkody i odchylaniem linii prądu po
wietrza ku górze. W przypadku natomiast cyklicznych zmian prostopadłych do siebie 
kierunków wiatru powstała wydma wałowa asymetryczna, przekształcana na przemian 
w formę podłużną i poprzeczną, dość stabilna natomiast pod względem swojego poło
żenia.

Poza wałami podłużnymi i poprzecznymi, również wydmy barchanopodobne 
przyjmowane są często za formy zapoczątkowujące rozwój rzeźby wydmowej. Uważa
ne są one za formę wyjściową dla wydm poprzecznych (Melton 1940, Smith 1963, 
Potter, Pettijohn 1963, Marsz 1966, Mc Kee 1966, Cios Arceduc 1967, Rotnicki 1970, 
Miszalski 1973, Allen 1984 i in.). Struktura badanej wydmy barchanopodobnej 20 
w Kopałowce nie dostarcza niestety dowodów, potwierdzających lub zaprzeczających 
temu poglądowi. Wydma poruszała się ruchem postępowym, z zachowaniem swojego 
kształtu. Jednak przemieszczenie poza obszar powstania wyklucza możliwość stwier
dzenia, czy był to jej kształt pierwotny. Jak wykazały badania strukturalne R. Borówki 
(1975) i obserwacje współcześnie rozwijającej się wydmy barchanowej przez 
T. Szczypka i J. Wacha (1991a), mógł on zostać osiągnięty w wyniku przekształcenia 
zarówno wydm wałowych podłużnych, poprzecznych, jak i parabolicznych.
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2. Sekwencja typów wydm pojedynczych

Zaledwie część wydm zostało utrwalonych w swojej pierwotnej, niezmienionej 
formie, w tym większość spośród analizowanych form wymuszonych rzeźbą terenu, 
które swój końcowy kształt uzyskiwały już w fazie usypywania, a związane swoim 
położeniem ze strefą spadku prędkości wiatru w otoczeniu wzniesień nie mogły prze
kształcać się w formy swobodnie przemieszczane bez zmiany kierunku wiatru. Pozo
stałe wydmy uległy przekształceniom. Pierwotny typ wydm: wałowych podłużnych lub 
poprzecznych, powstałych w różnych warunkach aerodynamicznych, decydował 
o dalszym rozwoju form. Mimo przypuszczeń T. Szczypka i J. Wacha (1993b) o moż
liwości przechodzenia wydm wałowych podłużnych wskutek skracania i poszerzania 
w wały poprzeczne, w strukturze badanych wydm nie znaleziono żadnych dowodów na 
przekształcenia, zachodzące między tymi formami, w warunkach stałego kierunku 
wiatru. Wydaje się ono zresztą trudne do przyjęcia, gdyż, jak wykazano w niniejszej 
pracy i jak przyjmuje wielu autorów, rozwój wydm podłużnych polegał nie tylko na 
powiększaniu wysokości i szerokości (Stankowski 1961, Mc Kee 1966, Urbaniak 
1967), ale również na wydłużaniu, w związku z przenoszeniem piasku wzdłuż stoków 
(Madigan 1936, Bagnold 1941, Livingstone 1987). Niewykluczone, że wydłużanie 
form jest następstwem wzrostu ich wysokości i stromości stoków do granic, utrudnia
jących przemieszczanie piasku do partii kulminacyjnych. Niewątpliwie przesypywanie 
piasku wzdłuż obu stoków wydm sprzyjało utrwalaniu ich prostolinijnego kształtu. 
Również dwufazowy rozwój wydm podłużnych, odbywający się w różnych okresach 
czasu, ale bez zmiany kierunku wiatru, nie wpływał na zmianę ich pierwotnej morfolo
gii i struktury.

Jedynie zmiana kierunku wiatru o 90° warunkowała przebudowę wydm wałowych 
podłużnych w formy poprzeczne i na odwrót. Przekształcane wydmy podłużne wcho
dziły w cykl rozwojowy form poprzecznych i w związku z tym ulegały nawet łukowe
mu wygięciu, zgodnie z poglądami J. Kaczorowskiej-Kobendziny (1926, 1966, 1969), 
L. Aufrère (1931b), F. Enquista (1932), R. Kobendzy i J. Kobendziny (1958) oraz 
R. Vaitoniené (1976). Natomiast przekształcanie form poprzecznych zarówno wymu
szonych rzeźbą terenu, jak i rozwijających się niezależnie od niej w wały podłużne 
prowadziło do utrwalenia ich położenia i stabilizacji prostolinijnego kształtu.

Wały poprzeczne mogły stanowić formę wyjściową dla wydm przemieszczających 
się na większe odległości, a szczególnie tych o wygiętych kszałtach. Świadczą o tym 
zmiany położenia osi morfologicznej podczas rozwoju niektórych wydm poprzecznych 
oraz tarczowych i V-kształtnych, dochodzące w tych ostatnich do 90°. Przyczyną uru
chomienia wydm poprzecznych był wzrost ich wielkości, zmniejszenie dostawy mate
riału lub utrwalenie końców przez roślinność. Początkowe stadium tworzenia wydm 
o kształtach wygiętych reprezentuje wydma tarczowa. Elipsowaty kształt osi morfolo
gicznej i stoku zawietrznego wskazuje na zapoczątkowany proces przemieszczania 
części środkowej, który nie doprowadził jeszcze do wyodrębnienia ramion. Ich końce 
wyznaczają pierwotne położenie wydmy, a w niezupełnie przesypanej części środko
wej zachowana jest jeszcze po stronie dowietrznej struktura doprądowa.

Dalszy rozwój wydm ruchomych mógł przebiegać co najmniej w trzech kierunkach, 
zależnie od sposobu przemieszczania, uwarunkowanego zróżnicowaniem mobilności 
ich poszczególnych części. Ruch postępowy czoła przy unieruchomionych, niezmie-
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niających swojej rozwartości ramionach powodował ich wydłużanie i zakrzywianie 
wydmy. W efekcie uzyskiwała ona formę V-kształtną, o niejednorodnej strukturze. 
Stoki dowietrzne i zawietrzne ramion buduje piasek o strukturze doprądowej i zaprą- 
dowej, z których pierwsza zanika w części czołowej. Stabilizacja ramion związana 
z szybkim utrwaleniem przez roślinność lub wymuszona rzeźbą terenu nie musiała być 
jednak warunkiem koniecznym do osiągnięcia przez wydmy form V-kształtnych. Two
rzyły się one również, jak się powszechnie przyjmuje, przy szybkim ruchu części czo
łowej, znacznie przewyższającym ruchliwość ramion (Kźdar 1938, Landsberg 1956, 
Schoeneich 1959, Stankowski 1961, Mc Kee 1966, Maruszczak, Wojtanowicz 1967, 
Wojtanowicz 1969, 1970, Verstappen 1970, Aartolahti 1973, Witek 1974, Borsy 1978, 
Waga 1992).

Utrwalanie jednego z ramion postępujące stopniowo od końca, w miarę przesuwa
nia się czoła wzdłuż krawędzi terasowej, prowadziło do jego wydłużania. Przy równo
czesnym skracaniu i odchylaniu na zewnątrz drugiego ramienia wydma uzyskiwała 
formę hakowatą. Wydłużane ramię, w odróżnieniu od pozostałej części wydmy, posia
da strukturę formy cechującej się znaczną stabilnością położenia. Asymetria długości 
ramion wiąże się z redukcjąjednego z nich w czasie rozwoju formy, zgodnie z opisami 
innych autorów (Romer 1906, Małkowski 1913, Kadńr 1938, Pemarowski 1952, Kry
gowski 1959, Borsy 1964, Wojtanowicz 1968, 1969) i nie musi wynikać ze zróżnico
wania mikroklimatycznego w obrębie wydmy, jak zakładali S.Y. Landsberg (1956) 
i W. Stankowski (1962a, 1962b). Znane są również wydmy, których hakowaty kształt 
związany był z zahamowaniem rozwoju jednego z ramion (Borsy 1965, Dylikowa 
1969, Urbaniak-Biemacka 1976).

Ruch odśrodkowy, skierowany na zewnątrz niszy deflacyjnej, obejmujący począt
kowo całą formę, później jej część, położoną bliżej najszybciej przemieszczanego 
czoła, przyczyniał się do wydłużania i wzrostu rozwartości ramion. Prowadził on, 
zgodnie z obserwacjami wielu autorów (Pemarowski 1952, 1958, Kobendza, Koben- 
dzina 1958, Hurault 1966, Mc Kee, Douglass 1971, Seppala 1971, Aartolahti 1973, 
Miszalski 1973) do wykształcenia najpierw form łukowych, a następnie parabolicz
nych. W pierwszych z nich zachowane są jeszcze na całej długości stoku dowietrznego 
fragmenty struktury doprądowej. W czołowych częściach wydm parabolicznych jest 
ona niemal całkowicie zredukowana. Tworzy się ona natomiast wraz ze strukturami 
zaprądowymi, w obrębie obu stoków wydłużanych ramion, opływanych dwustronnie 
przez wiatr.

Tendencja do zakrzywiania wydm parabolicznych o ruchomych ramionach mogła 
ulec zahamowaniu, a nawet odwróceniu, w kierunku rozprostowywania form. Jedną 
z przyczyn takiej zmiany było zatrzymanie czoła przez przeszkodę terenową lub zwol
nienie jego ruchu wskutek wilgotności podłoża czy zwiększonej dostawy materiału. 
Przemieszczające się nadal ramiona zwiększały swoją rozwartość i uległy skróceniu, 
rozbudowując spłaszczaną część czołową. Wydma przekształcała się ponownie w for
mę łukową, a nawet ulegała całkowitemu wyprostowaniu w wał poprzeczny lub od
wróceniu (Wojtanowicz 1968, 1969, 1972a). Wydmy takie różnią się jednak budową, 
od analogicznych pod względem morfologii form pierwotnych. W ich przekrojach 
poprzecznych na całej długości form lub w obrębie ramion występują prawie wyłącz
nie struktury zaprądowe.

Zanik ramion mógł również być następstwem przebudowy wydm, dostosowujących 
swoją formę do warunków transportu piasku, zmienionych wzrostem wysokości
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i stromości stoków. Utrudnione przenoszenie piasku poza linię grzbietową powodo
wało jego wzmożoną depozycję po stronie dowietrznej i zasypywanie przestrzeni mię
dzy ramionami. Wyprostowywaniu podstawy stoku dowietrznego nie towarzyszyła 
zmiana wygiętego kształtu osi morfologicznej i stoku zawietrznego, dzięki czemu wy
dma nie ulegała wyprostowaniu, ale uzyskała kształt tarczowy.

Proces jednostronnego rozprostowywania wydm wiązał się ze zmianą kierunku 
wiatru o 90°. Dowietrzne w nowych warunkach ramiona były wówczas nadbudowy
wane, wydłużane i zakrzywiane. Natomiast ramiona, pozbawione dostawy piasku 
z osłoniętych od wiatru niecek deflacyjnych, ulegały szybkiemu przemieszczaniu, od
ginaniu na zewnątrz i skracaniu. Wydmy uzyskiwały formy hakowate. Zarówno asy
metria kształtu, jak i odwrócenie asymetrii nachyleń stoków w obrębie dłuższych ra
mion jest cechą wtórną, związaną z przebudową struktury pod wpływem zmiany kie
runku wiatru (Louis 1928, Enąuist 1932, Kadar 1938, 1956, Dylikowa 1958, 1969, 
Krygowski, 1961, Kobendzina 1966, 1969, Urbaniak 1967, Kozarski, Tobolski 1968, 
Seppala 1971, Król 1972, Borsy 1976, Krajewski 1977, Szczypek 1977).

Przedstawione typy wydm o kształtach zakrzywionych są formami jednolitymi ge
netycznie, utworzonymi w całości w tej samej fazie wydmotwórczej, zgodnie z poglą
dami A. Dylikowej (1958, 1969), I. Nowickiej (1958), M. Bogackiego (1961), 
W. Mrózka (1961), E. Mycielskiej-Dowgiałło (1965a), U. Urbaniak (1969), J. Wojta- 
nowicza (1969, 1970), R. Borówki (1975) i Z. Borsy’ego (1976). Zakładana przez 
U. Urbaniak (1967), J. Kobendzinę (1966) i K. Krajewskiego (1977) niejednolitość 
genetyczna wydm, stanowiących połączenie w jednej formie różnowiekowych i zwią
zanych z różnymi kierunkami wiatru ramion i części czołowych, nazywanych formami 
parabolicznymi, w rzeczywistości odnosi się do form pseudoparabolicznych.

Dalszy rozwój form wygiętych, poza wydmami wtórnie przyjmującymi kształt tar
czowy, odbywający się w niezmieniających się warunkach, sprzyjał ich rozrywaniu, 
a w przypadku wydm hakowatych -  również wyprostowywaniu. Wśród różnych wa
runków sprzyjających rozrywaniu wydm wymieniana jest długotrwałość ich rozwoju 
(Seppala 1971), utożsamiana z wykształceniem odpowiednio długich ramion. Obser
wacje wydm wskazują jednak, że nie ma bezpośredniej zależności między długością 
ramion wydmowych a ich fragmentacją. W badanym obszarze, obok wydm o długich, 
zachowujących ciągłość ramionach, spotyka się formy rozerwanych, słabo zakrzywio
nych łuków. Wydaje się, że większe znaczenie miały warunki, wpływające na zróżni
cowanie mobilności w ich obrębie (Małkowski 1913, Martonne 1926, Aufrere 1931b, 
Kadar 1938, Walter 1951, Stankowski 1962a, Pilarczyk 1962, Verstappen 1972, Mi- 
szalski 1973, Florek 1975). Wydmy mogły być rozciągane podłużnie i poprzecznie. 
Rozciąganie podłużne dotyczyło głównie wydm o ustabilizowanych końcach ramion, 
od których odsuwała się pozostała ruchoma część wydmy. Rozdzielająca je strefa, 
w miarę przemieszczania ruchomej części wydmy przy braku dostawy materiału z jej 
części utrwalonej, ulegała stopniowo zwężaniu, obniżaniu i wreszcie przerwaniu 
wskutek deflacji. Oderwane w ten sposób fragmenty wydmy położone są najczęściej 
dokładnie wzdłuż osi formy. Rozciąganie poprzeczne zachodziło w obrębie form mo
bilnych, przemieszczających się w kierunku odśrodkowym, jeśli ich poszczególne 
odcinki poruszały się z różną prędkością lub na różną odległość. Wówczas rozerwane 
fragmenty wydmy są w stosunku do siebie poprzesuwane poprzecznie.

Wskutek rozrywania wydm o zakrzywionych kształtach powstawały często prosto
linijne elementy poprzecznie i podłużnie ukierunkowane w stosunku do wiatru. Formy
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o kształtach wygiętych można więc uznać za przejściowe. Powstały z wałów po
przecznych, a następnie znów były przekształcane w elementy wałowe, zgodnie z naj
częściej przyjmowanym kierunkiem rozwoju wydm (Małkowski 1913, Martonne 1914, 
1926, Harle 1919, Briquet 1923, Aufrere 193 lb, Kadar 1938, Fedorović 1940, Petrov 
1948, Walter 1951, Landsberg 1956, Galon 1958, Nowicka 1958, Pilarczyk 1958, 
1961, Mojski 1960, Bogacki 1961, Mrózek 1961, Więckowski 1961, Alexandrowi- 
czowa 1962, Pemarowski 1962, Dylikowa 1969, Rotnicki 1970, Miszalski 1973, 
Vaitoniene 1976, Kozarski, Nowaczyk 1992). Jednak powstałe wskutek rozrywania 
fragmenty ramion niesłusznie obejmowane są nazwą wałów lub wydm wałowych po
dłużnych. Jedynie M. Seppala (1971) i H.T. Verstappen (1972) powstałe w ten sposób 
wały zaliczają do form deflacyjnych, a J. Morawski (1961) wprowadza dla nich odręb
ną, choć niezbyt precyzyjną nazwę -  wydm paraboliczno-podłużnych. Omawiane for
my jedynie swoim kształtem, ukierunkowaniem i typem modelowania w końcowym 
stadium rozwoju upodabniają się do wydm wałowych podłużnych. Nie są nimi ani pod 
względem morfologicznym, ani strukturalnym, ani genetycznym, gdyż poza wydłużo
ną formą zachowują wszystkie cechy typowe dla macierzystych wydm o kształtach 
zakrzywionych: asymetrię nachyleń stoków, a w spągowych warstwach budującego je 
piasku przewagę struktur doprądowych po stronie dowietrznej i zaprądowych -  po 
stronie zawietrznej. Nie stanowią również odrębnego typu wydm. Usamodzielnienie 
wskutek rozerwania wydm nie zmienia faktu ich genetycznej przynależności do form 
macierzystych. Dlatego proponuję dla nich nazwę wałów postparabolicznych. Podob
nie trudno zgodzić się ze stosowaniem nazwy wydm podłużnych w odniesieniu do 
rozprostowanych form hakowatych (Małkowski 1913, Borsy 1964, 1965).

W odróżnieniu od wyodrębionych w wyniku rozrywania części czołowych, zacho
wujących często poprzedni kształt wydmy i możliwość dalszego rozwoju (zakrzywia
nia lub wyprostowywania dzięki zmniejszeniu rozmiarów), fragmenty ich ramion ze 
względu na równoległe ułożenie w stosunku do wiatru były formami stabilnymi, nie- 
podlegającymi dalszym przekształceniom bez zmiany jego kierunku. To samo dotyczy 
zapewne wydm wałowych, powstałych wskutek wyprostowywania form hakowatych.

Stabilizacja kształtu i rozmiarów wydm bywa również wiązana z osiągnięciem 
przez nie górnej granicy rozwoju, utożsamianej z maksymalną wysokością, przy której 
formy uzyskują stan równowagi dynamicznej, w warunkach stałej dostawy materiału 
(Urbaniak 1967, Wilson 1972a, Miszalski 1973). Wydaje się jednak, że równowaga 
taka nie była trwała, a jej osiągnięcie nie gwarantowało zakończenia przekształcania 
form. Świadczą o tym przykłady badanych wydm. Jedyną spośród nich, przemiesz
czającą się z zachowaniem kształtu, była forma barchanopodobna, która jednak nie- 
przesypywana do podstawy, obniżała swoją wysokość. Wydmą, która prawdopodobnie 
osiągnęła maksymalną wysokość swojego rozwoju (powyżej 18 m) i stromość, po 
przekroczeniu której utraciła zdolność do dalszego ruchu, wskutek zahamowania prze
sypywania piasku przez linię grzbietową, jest forma tarczowa powstała wskutek wy
prostowania wydmy łukowej. Jednak zarówno w fazie przemieszczania, jak i po za
trzymaniu, kiedy uległa obniżeniu i spłaszczeniu, forma cechowała się stałymi zmia
nami kształtu.
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3. Formowanie i zmienność typów wydm zespolonych

Większość z omówionych poprzednio typów wydm pojedynczych, występujących 
w badanym obszarze, łączyło się ze sobą w formy zespolone. Znaczna ilość powiązań 
występowała między wydmami tego samego typu, a głównie między formami odzna
czającymi się dużą mobilnością. Może to świadczyć o znacznej roli, jaką w powstaniu 
wydm zespolonych odgrywało przemieszczanie wchodzących w ich skład form. Od 
rodzaju ich ruchu zależał typ połączenia a zarazem kształt i struktura wydm zespolo
nych.

Stopień powiązania wydm bywa różny, od ograniczonego do styczności niektórych 
elementów form do całkowitego zrośnięcia na całej ich długości. Dzięki rozprostowy
waniu ramion, ich końce wiązały ze sobą sąsiednie formy łukowe, tworząc wydmy 
typu kobra, a w przypadku wymuszonego kształtu jednej z form wyjściowych -  semi- 
paraboliczne. Natomiast jeśli najbardziej ruchliwymi elementami wydm były części 
czołowe, nasuwające się na znajdujące się na ich przedpolu formy, powstawały -  za
leżnie od rodzaju zrośnięcia -  grzędy wydm łukowych lub parabolicznych, złożone 
wydmy łukowe lub wydmy typu kobra. Za najczęstszą przyczynę dosuwania się do 
siebie wydm, zrastających się w złożone formy łukowe i sem¡paraboliczne, przyjmuje 
się zatrzymanie czoła jednej z nich przez przeszkodę terenową lub wilgotność podłoża 
(Kossmann 1930, Radlicz 1936, Wojtanowicz 1969, Król 1972, Gudelis, Vaitoniene 
1974a, 1974b, Vaitoniene 1976, Szczypek 1977, Nowaczyk 1986). Podobnie powsta
nie grzęd parabolicznych tłumaczy się unieruchomieniem jednego z ramion wydmo
wych, najczęściej wzdłuż krawędzi terasowych (Romer 1906, Lencewicz 1922, Wojta
nowicz 1972, Szczypek 1977). Cytowane przykłady znajdują pełne potwierdzenie 
w sytuacji morfologicznej i strukturze badanych wydm: semiparabolicznej, grzędach 
wydm łukowych i parabolicznych i wydmach typu kobra. W przypadku jednak niektó
rych wydm typu kobra i złożonych wydm łukowych zrastanie odbywało się w warun
kach swobodnego przemieszczania obu form wyjściowych. Świadczy o tym ich struk
tura, z zazębiającymi się seriami piasku obu form, w strefie ich połączenia. Przyczyną 
różnic prędkości poruszania się wydm były ich niejednakowe rozmiary.

Wszystkie wymienione typy połączeń dotyczyły form, które powstały i uległy zro
śnięciu w ciągu jednej fazy wydmotwórczej. Natomiast tworzenie grzęd parabolicz
nych o odwróconej asymetrii stoków związane było ze zmianą kierunku wiatru (Ka- 
czorowska-Kobendzina 1926, 1966, Riihle 1937, Schoeneich 1958, Bogacki 1961, 
Gilewska 1963, Dylikowa 1969, Szczypek 1986a, Waga 1994), dzięki której rozbudo
waniu uległy ramiona wydm, będące elementem spajającym formy paraboliczne 
w jedną całość.

Formy wałowe podłużne lub podłużne i poprzeczne tworzą złożone wydmy wałowe 
podłużne i różnego rodzaju formy pseudoparaboliczne. W połączeniach wałów po
dłużnych biorą udział jedno- lub różnowiekowe formy powstałe pod wpływem tego 
samego kierunku wiatru. Usypywane równocześnie i wydłużane wzdłuż podnóży sto
ków, łączyły się końcami w strefie cienia wiatrowego, za przeszkodą, w wydmę pseu- 
doparaboliczną V-kształtną o jednakowym nachyleniu stoków. W warunkach swobod
nego, niewymuszonego rzeźbą rozwoju przyczyną łączenia się sąsiednich form po
dłużnych było ich poszerzanie. Wydaje się, że całkowite, boczne zrośnięcie w złożoną 
wydmę wałową podłużną możliwe było jedynie przy dużej różnicy wysokości i utrwa
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leniu jednej z wchodzących w jej skład form. Równoczesne poszerzanie sąsiednich, 
równorzędnych pod względem wielkości wałów utrudniało proces zrastania, wskutek 
wzrostu prędkości wiatru w obniżeniu międzywydmowym. Usuwany z niego materiał 
budował formę poprzeczną, u wylotu wałów podłużnych, wiążąc ich końce w wydmę 
pseudoparaboliczną. Takie równoczesne formowanie łączących się ze sobą wałów 
podłużnych i poprzecznych, pod wpływem jednego kierunku wiatru, o lokalnie zróżni
cowanych prędkościach, wynikających z układu samych form, przypomina warunki, 
w jakich tworzyły się systemy wydm wałowo-kratowych (Fedorović 1960, Grove, 
Warren 1968, Wojtanowicz 1969, 1970, Borsy 1976).

Wały podłużne i poprzeczne, zrośnięte ze sobą końcami pod kątem ostrym, two
rzyły wydmy pseudoparaboliczne lub pseudoparaboliczne odwrócone, w zależności 
od ich orientacji w stosunku do przeważającego kierunku wiatru. Były to formy 
V-kształtne o zróżnicowanym nachyleniu stoków w obrębie obu ramion. Wchodzące 
w ich skład wydmy są często różnowiekowe i niejednokrotnie usypane pod wpływem 
różnokierunkowego wiatru, analogicznie do form opisywanych przez J. Kaczorowską- 
Kobendzinę (1926), K. Schoeneicha (1958), U. Urbaniak (1967, 1969), J. Wojtanowi- 
cza (1968, 1970), A. Dylikową(1969), L. Roszko (1969), T. Króla (1972) i K. Krajew
skiego (1977). Niekiedy jednak łączące się ze sobą wydmy wałowe różnego typu roz
wijały się równocześnie. Wówczas, przynajmniej jedna z nich miała kształt wymuszo
ny rzeźbą terenu lub rozkładem wilgotności podłoża. Przykłady takich form były opi
sywane również przez J. Kaczorowską-Kobendzinę (1926), L. Roszko (1969) 
i J. Wojtanowicza (1969). Brak aktywności form poprzecznych w procesie zrastania się 
z innymi równowiekowymi im wydmami nie był w opisanych przykładach przypad
kowy. Świadczy o tym brak wśród badanych wydm połączeń między wałami po
przecznymi, który można wiązać z ich małą ruchliwością. Wyróżniane w niektórych 
podziałach wydm formy złożone poprzeczne (Smith 1964, Gudelis, Vaitoniend 1974a, 
1974b, Vaitoniend 1976) należą chyba do rzadkości.

Przyczyną zrastania się ze sobą wydm łukowych z wałami podłużnymi lub po
przecznymi w złożone formy paraboliczne lub hakowate była, tak jak dotychczas 
przyjmowano (Wojtanowicz 1972a, Vaitoniene 1976), różnica ich mobilności, uwa
runkowana istnieniem przeszkód. W analizowanych formach, do usypywanych wzdłuż 
krawędzi terasowych wałów, dosuwały się przemieszczające się swobodnie wydmy 
łukowe.

Najczęściej powstanie wydm zespolonych oznaczało stabilizację ich położenia 
i kształtu. Tak było w przypadku złożonych wydm wałowych podłużnych i pseudopa- 
rabolicznych, w skład których wchodziły elementy o dużym stopniu stabilności, oraz 
takie, których położenie i kształt były ściśle uzależnione od rzeźby terenu (Bagnold 
1941, Verstappen 1972). Niejednokrotnie, również wzrost masy piasku, spowodowany 
połączeniem form o dużej mobilności, przyczyniał się do zahamowania ruchu utwo
rzonych przez nie złożonych wydm łukowych lub odcinków zrośnięcia w złożonych 
wydmach parabolicznych i hakowatych. Jedynie wydmy odznaczające się dużą mobil
nością, luźno ze sobą powiązane, za pośrednictwem ramion zachowywały na ogół 
możliwość dalszego przemieszczania oraz wcześniejszy kierunek rozwoju, z tendencją 
do rozprostowywania i odwracania form. Nietrwałe mogło być natomiast połączenie 
wydm, współtworzących formę typu kobra o zmienionej asymetrii stoków, zrośniętych 
ze sobą na całej długości wspólnego ramienia, nadbudowywanego z przeciwnych kie
runków. Jego wydłużanie, w miarę przesuwania części czołowej, sprzyjało rozrywaniu



249

formy. O utrwalaniu wydm we wcześniejszych stadiach rozwoju często zadecydowało 
ich zatrzymanie przez przeszkody terenowe lub wilgotność podłoża, uniemożliwiające 
dalsze przemieszczanie. Powodem opanowania form przez roślinność mogło być także 
zahamowanie dostawy piasku, wskutek wyczerpywania się materiału w niecce defla- 
cyjnej (Miszalski 1973, Vaitonienć 1976), wzrostu jego gruboziamistości, lub wreszcie 
zmiana warunków klimatycznych: spadek prędkości wiatru (Pemarowski 1961, 1962), 
wzrost wilgotności i temperatury (Landsberg 1956, Rotnicki 1970, Seppala 1972, Ver- 
stappen 1972).

Przedstawiony rozwój rzeźby wydmowej, choć uwzględnia ograniczoną liczbę ze 
znanych typów wydm śródlądowych i zapewne nie wyczerpuje wszystkich możliwości 
przekształceń, wykazuje jednak ich różnorodność. Przebieg rozwoju wydm był bardzo 
ściśle uzależniony od lokalnych warunków środowiska, zwłaszcza od gęstości szaty 
roślinnej, położenia w stosunku do źródeł alimentacji i ukształtowania powierzchni. 
Nie można więc mówić o wspólnym dla wszystkich wydm cyklu rozwojowym, nawet 
w odniesieniu do badanego obszaru dorzecza górnej Wisły. Przekształcenia przebie
gały w różnych kierunkach, również na wydmach wywodzących się od takich samych 
form inicjalnych, choć we wszystkich przypadkach były nieodwracalne.

4. Mechanizm przekształcania wydm

Przedstawione w poprzednim rozdziale sekwencje typów wydm można sprowadzić 
do trzech rodzajów przekształceń, polegających na zmianie mobilności, orientacji 
i łączeniu się form ze sobą. Każdy z tych procesów miał nieco inny przebieg i w róż
nym stopniu wpływał na przebudowę wcześniejszego kształtu i struktury wydm.

Wzrost mobilności wydm przejawiał się usuwaniem ze stoków dowietrznych więk
szej ilości piasku, od tej, jaka była dostarczana z zewnątrz. W obrębie stoku dowietrz
nego dominowała wówczas deflacja i transport materiału. Ścinanie stoku najsilniej 
zaznaczało się w jego górnym odcinku. Stąd też formy o dużej mobilności cechuje 
małe nachylenie stoku dowietrznego (Mc Kee 1966, Mycielska-Dowgiałło 1980). Ła
godzenie nachylenia stoków dowietrznych wydaje się mieć związek raczej z działalno
ścią wiatru o małej prędkości, niewarunkującej dużej dostawy świeżego materiału 
(Fedorović 1940, Mc Kee 1966, Petrov 1976), niż wiatru o dużej prędkości i sile nisz
czącej (Cooper 1958, Minkevićius 1971, Borówka 1980). Świadczy o tym powszechne 
występowanie struktur grawitacyjnych (Gradziński i in. 1986, Roniewicz 1995) na 
zawietrznych stokach wydm ruchomych. Do spłaszczania i wydłużania stoku do
wietrznego mogła również okresowo przyczyniać się depozycja, zachodząca w jego 
dolnej części (wydma tarczowa powstała wskutek wyprostowania formy łukowej). 
Generalnie jednak przeważało ścinanie struktur doprądowych w obrębie stoku do
wietrznego, aż do jego całkowitej redukcji (Stankowski 1961). Jego kosztem rozszerzał 
się obszar zajęty przez struktury zaprądowe (Mc Kee, Douglass, Rittenhouse 1971).

Prędkość ruchu poszczególnych części wydm była zróżnicowana, ze względu na 
różną masę piasku i stopień utrwalenia ich poszczególnych części. W czasie prze
mieszczania wydmy zmieniały więc kształt, a wraz z nim również prostopadły do linii 
grzbietowej kierunek osuwania piasku po stronie zawietrznej (Glennie 1970, Rotnicki
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1970, Borówka 1975, 1980). Zakrzywianiu form towarzyszyło różnicowanie się kie
runków upadu lamin ku warstwom stropowym. Zmiany te zachodziły najwcześniej 
w końcach ramion, skąd stopniowo obejmowały ich dalsze odcinki, coraz bliższe czo
łu. W wydmach V-kształtnych rozrzut kierunków upadu lamin może dochodzić do 
180°, zgodnie z obserwacjami E.D. Mc Kee (1966) i R. Borówki (1975). Podczas roz
prostowywania wydm dochodziło do ujednolicenia kierunków upadu lamin w struktu
rach zaprądowych stoku zawietrznego w obrębie formy. Przy spłaszczaniu części czo
łowej upodabniały się one do kierunku wiatru albo odchylały się od niego do 90°, jeśli 
proces rozprostowywania postępował od końca jednego z ramion. Zahamowanie prze
mieszczania wydm powodowało zwiększoną depozycję i rozbudowę struktury doprą- 
dowej, z dużymi upadami lamin w obrębie stoku dowietrznego.

Zmiany mobilności nie obejmowały równocześnie całych profilów pionowych 
wydm. Świadczą o tym drugorzędne formy depozycji eolicznej, spotykane w kulmina
cyjnych partiach wysokich wydm w 17 w Przerytym Borze i 27 w Biskupim Borze. Są 
one znane również z innych obszarów wydmowych (Romer 1906, Madigan 1936, 
Stankowski 1962a, 1963a, Hurault 1966, Mc Kee, Douglass 1971, Mc Kee, Bigarella 
1972). Ich barchanopodobny kształt i kierunek upadu lamin, niezgodny z kształtami, 
przebiegiem osi morfologicznych i strukturą wydm macierzystych, wskazuje na naj
większą ruchliwość piasku w grzbietowych częściach wydm. Równocześnie ich wy
stępowanie zarówno na formach zwiększających swoją mobilność, jak i stabilizowa
nych od podstawy oznacza, że kulminacyjne partie wydm, najwcześniej uruchamiane 
i najpóźniej utrwalane, najdłużej podlegały przesypywaniu. Trudno stwierdzić z całą 
pewnością, czy ta prawidłowość, zaobserwowana na wydmach o wysokości ponad 
10 m, dotyczy również form mniejszych. Wydaje się jednak, że i w ich obrębie procesy 
uruchamiania i stabilizowania wydm przebiegały podobnie, choć ze względu na mniej
szą masę skupianego piasku w krótszym czasie obejmowały całe formy.

Nową orientację uzyskiwały wydmy w wyniku podłużnego wyprostowywania, po
stępującego w miarę przemieszczania formy, od końca jednego z ramion lub na skutek 
zmiany kierunku wiatru. W pierwszym przypadku następowała rozbudowa struktur 
doprądowych i zaprądowych w obrębie obu stoków i zacieranie asymetrii ich nachyleń 
oraz ujednolicanie kierunku upadu lamin w strukturach zaprądowych. Zmiana kierunku 
wiatru o 90° pociągała za sobą przebudowę typu warstwowania, które dostosowywało 
się do nowych warunków dostawy piasku (Bogacki 1961, Mc Kee 1966, Muller 1968, 
Gawlik 1969, Mc Kee, Douglass 1971, Wojtanowicz 1971, Mc Kee, Bigarella 1972, 
Blatt, Middleton, Murray 1980).

Przy przekształcaniu się wydm wałowych podłużnych w poprzeczne lub na odwrót 
przebudowa struktury dotyczyła obu stoków. Następowało różnicowanie się lub ujed
nolicanie struktury w ich obrębie, z czym wiązało się zatarcie lub zarysowanie asyme
trii profilu poprzecznego wydm. Zmieniał się również kierunek zapadania lamin pia
sku. W formach o kształtach wygiętych przebudowa struktury dotyczyła ramienia, 
dowietrznego w nowych warunkach, gdzie stok dowietrzny i zawietrzny zamieniały się 
swoimi miejscami. Następowało w związku z tym również odwrócenie asymetrii na
chyleń stoków w jego obrębie.

Spłaszczanie stoku dowietrznego odbywało się przez ścinanie od góry starych 
struktur, a w formach o dużym stopniu stabilności położenia, przy zapewnionej dosta
wie świeżego materiału, również poprzez depozycję piasku, postępującą od podstawy 
wydmy. Równocześnie wzrastała stromość nowo tworzonego stoku zawietrznego,
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zaznaczająca się początkowo w stropie, później rozszerzająca się na cały profil piono
wy stoku. Zmiany kierunku wiatru najwcześniej zaznaczały się w grzbietowych czę
ściach wydm (wydma 11 w Grądach), usypaniem form barchanopodobnych (Koss- 
mann 1930, Fedorović 1940, Mc Kee 1966, Verstappen 1968, Minkevićius 1971, Aar- 
tolahti 1973, Witek 1974, Tsoar 1983), różniących się orientacją, strukturą i kierun
kiem przesypywania od zasadniczej części wydmy.

Przebieg łączenia się wydm był uzależniony od stanu dynamiki i rodzaju styczności 
podlegających mu form. Na wydmach luźno ze sobą powiązanych, stycznych na krót
kich odcinkach pod kątem ostrym lub prostym (wydmy typu kobra, grzędy parabolicz
ne, wydmy pseudoparaboliczne) proces sedymentacji podczas zrastania przebiegał bez 
zakłóceń czy zmian kierunków i kątów zapadania piasku w którejkolwiek z form. Pia
sek młodszych wydm przemieszczających się ruchem postępowym lub wydłużanych 
nakładał się na struktury wydm starszych lub mniej ruchliwych. Warstwy piasku rów
nocześnie przemieszczanych form zazębiały się ze sobą.

Proces zrastania wydm wzdłuż stoków miał przebieg bardziej skomplikowany. Całe 
formy znajdowały się wówczas w zasięgu wzajemnego oddziaływania, co wpływało na 
lokalne zmiany kierunku przepływu powietrza oraz przebiegu sedymentacji. Postępu
jącemu od podstawy zrastaniu się form o różnej mobilności w złożone wydmy łukowe 
i paraboliczne towarzyszył proces odsuwania kulminacyjnych części form poprzednio 
mniej ruchliwych. Powstała w obrębie jednej z nich forma barchanopodobna (wydma 
27 w Biskupim Borze) świadczy o uaktywnieniu się górnej partii wydmy, wskutek 
zmniejszonej dostawy piasku, z niżej położonej części stoku, osłoniętej od wiatru przez 
dosuwającą się wydmę. Przeciwny kierunek usypywania piasku w środkowym ramie
niu wydmy typu kobra, był przyczyną jego unieruchomienia, a następnie, przy dalszej 
dostawie materiału, dwustronnej dobudowy struktur doprądowych.

Boczne rozrastanie się jednej lub obu sąsiednich wydm wałowych podłużnych, 
wchodzących następnie w skład złożonej wydmy wałowej podłużnej i pseudoparabo- 
licznej, prowadził do zwężenia strefy deflacji w obniżeniu międzywydmowym. 
W rezultacie doszło do przekształcenia typu warstwowania w obrębie łączących się 
wydm. Zaczynało się ono jeszcze przed połączeniem, a polegało na rozwoju struktur 
zaprądowych, na uprzednio dowietrznych stokach. Boczne rozrastanie wałów podłuż
nych nie zawsze doprowadzało do ich bezpośredniego zrośnięcia. Mogło ono spowo
dować wzrost prędkości wiatru pomiędzy nimi i w efekcie zahamować dalszy proces 
poszerzania, wymuszając jednocześnie powstanie wału poprzecznego, wiążącego obie 
formy w wydmę pseudoparaboliczną.

Podsumowując, można stwierdzić, że na wzrost mobilności i zmiany kierunku wia
tru najwcześniej reagowały części grzbietowe, skupiające największą ilość najbardziej 
lotnego piasku, poddane oddziaływaniu wiatru o największej prędkości. Natomiast 
procesy łączenia i stabilizacji wydm postępowały od ich podstawy i obejmowały stop
niowo coraz wyższe partie stoków.





V. WNIOSKI

Przedstawione wyniki badań pozwalają wyciągnąć następujące wnioski, dotyczące 
zróżnicowania typologicznego i rozwoju wydm śródlądowych w badanym obszarze 
dorzecza górnej Wisły:

Typy wydm śródlądowych reprezentują różne stadia rozwoju form w momencie ich 
utrwalenia, które stanowią najprawdopodobniej kolejne ogniwa łańcucha ewolucyjne
go rzeźby wydmowej. Różnorodność sekwencji typów wydm mogła wiązać się zarów
no z przestrzennym, jak i czasowym zróżnicowaniem warunków działalności wiatru. 
Mogła także odzwierciedlać długość okresu rozwoju form. Rodzaj przekształceń 
i zmiany kierunku rozwoju mogły być wówczas wywołane modyfikacją warunków 
przepływu powietrza i dostawy piasku, spowodowaną samym procesem przemieszcza
nia lub powiększania rozmiarów wydm. Przekształcenia wydm przebiegały jedno
stronnie. Formy podczas swojego rozwoju mogły kilkakrotnie przyjmować podobne 
kształty, którym odpowiada jednak inna struktura. Takie same kształty form mogą więć 
być związane z różnymi stadiami ich rozwoju.

Inicjalne formy wydmowe mogły przyjmować kształty prostolinijne. Od momentu 
powstania różnicowały się one na formy wałowe podłużne i poprzeczne. W porówna
niu z wydmami podłużnymi, wały poprzeczne kształtowane były pod wpływem wiatru 
o mniejszych i bardziej zmiennych prędkościach oraz przez procesy odznaczające się 
większą ciągłością ale mniejszym natężeniem. Związek obu typów form inicjalnych 
z odmiennymi warunkami aerodynamicznymi i różnym przebiegiem sedymentacji 
wykluczał możliwość ich wzajemnego przekształcania się bez zmiany kierunku wiatru.

Pierwotny typ wydmy determinował jej dalszy kierunek rozwoju. Formy podłużne 
odznaczały się stabilnym położeniem i kształtem, gdy poprzeczne mogły ulegać prze
mieszczaniu na większą odległość i przekształcaniu w różne typy form o kształtach 
wygiętych. O zróżnicowaniu wydm, poprzecznie zorientowanych w stosunku do kie
runku wiatru wydmotwórczego, na formy mniej lub bardziej mobilne, decydowały: 
zespół cech środowiska naturalnego, określających wzajemną relację między wielko
ścią dostawy piasku a prędkością jego przemieszczania w poszczególnych częściach 
form oraz długość czasu ich rozwoju.

Z wyjątkiem form barchanopodobnych, poruszających się z zachowaniem swojego 
kształtu, rozwój pozostałych wydm o dużej mobilności, polegający na ciągłych zmia
nach ich struktury, kształtu i rozmiarów, miał przebieg zróżnicowany. Często był on 
różnokierunkowy nawet w obrębie danej formy i zmienny w czasie jej rozwoju. Rodzaj 
ruchu: odśrodkowy lub postępowy, sprzyjał określonym typom przekształceń: wypro
stowywaniu, odwracaniu, łączeniu lub rozrywaniu form. Powstałe w wyniku rozrywa- 
nią wydłużone zgodnie z kierunkiem wiatru wały nie stanowią odrębnego typu wydm,
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zachowując asymetrię nachylenia stoków, cechy strukturalne oraz genetyczną przyna
leżność do form wyjściowych. Powstanie wydm złożonych było uwarunkowane nie 
tylko istnieniem przeszkód terenowych i zmianami kierunku wiatru, ale mogło być 
również dalszym etapem i konsekwencją przemieszczania lub powiększania rozmiarów 
form pojedynczych. Powstanie wskutek wyprostowywania lub rozrywania wydm form 
ułożonych równolegle w stosunku do kierunku wiatru było jedną z przyczyn stabiliza
cji ich kształtu i zakończenia cyklu rozwojowego w danej fazie wydmotwórczej.

Przekształcenia, związane ze wzrostem lub zmniejszeniem mobilności wydm, wy
wołane zmianami warunków dostawy piasku, prędkości wiatru, gęstości szaty roślin
nej, polegały na spłaszczaniu i redukcji lub wzroście stromości i rozbudowie stoków 
dowietrznych oraz modyfikacji kształtu form w planie i kierunku upadu lamin 
w strukturach zaprądowych stoków zawietrznych. Natomiast pod wpływem zmian 
kierunku wiatru następowało często odwrócenie asymetrii nachylenia stoków, połączo
ne z przebudową typu warstwowania w ich obrębie. Zastępowanie struktur doprądo- 
wych zaprądowymi towarzyszyło także procesowi zrastania się form wałowych po
dłużnych. Przebudowa kształtu i struktury wydm, w związku ze wzrostem lub zróżni
cowaniem mobilności w ich obrębie oraz w następstwie zmian kierunku wiatru, zaczy
nała się od ich części grzbietowych, odznaczających się największą ruchliwością. 
Z tego też względu, kulminacyjne partie wydm najpóźniej ulegały utrwaleniu i zrasta
niu podczas łączenia się form. Stąd też występujące w ich obrębie drugorzędne formy 
grzbietowe i struktury można uznać za wskaźnikowe w odtwarzaniu warunków i pro
cesów rozwoju wydm w stadium, poprzedzającym ich utrwalenie.

Charakterystyczne dla badanego obszaru wydmy o lokalizacji, kształtach i struktu
rze wymuszonej rzeźbą terenu wykazują pewne podobieństwa w stosunku do form 
niezależnych od niej. Dotyczą one formy inicjalnej i jej związku z prędkością wiatru 
oraz powtarzalności niektórych typów struktury i kształtów. Rzeźba terenu warunko
wała jednak znacznie większą różnorodność kształtów wydm. Nie podlegały one prze
kształceniom w formy rozwijające się swobodnie. Możliwy był natomiast odwrotny 
kierunek zmian. Wówczas następowało zahamowanie lub odwrócenie pierwotnych 
tendencji rozwojowych, a następnie -  utrwalenie form, często we wczesnych stadiach 
rozwojowych.

Przesypywanie piasku podczas przemieszczania wydm zachodziło w warunkach 
stałej dostawy materiału z zewnątrz. Piasek wydmowy mimo krótkiego transportu 
eolicznego, na ogół nieprzekraczającego kilku kilometrów, jest drobniejszy oraz naj
częściej lepiej wysortowany i obtoczony od materiału występującego w podłożu. 
Zmiany stopnia wysortowania i obróbki ziam piasku są większe w formach o dużej 
mobilności niż w wydmach cechujących się stabilnością położenia. Nieliczne przypad
ki zmniejszenia udziału obtoczonych ziam kwarcowych w piasku wydmowym w sto
sunku do piasku podłoża, stwierdzone wyłącznie w formach poprzecznie zorientowa
nych w stosunku do kierunku wiatru, niezależnie od odległości ich przemieszczenia, 
można wiązać z głównie saltacyjnym typem transportu, podczas wiatru o małych pręd
kościach. Różnica zaznaczająca się w uziamieniu i obróbce ziam piasku podłoża 
i wydm o dużym stopniu stabilności położenia wskazuje, że eolizacja materiału zacho
dziła już podczas procesu deflacji, w wyniku selekcji średnicy i kształtu ziam najbar
dziej podatnych na transport eoliczny. Późniejszy proces przesypywania piasku w ob
rębie już uformowanych wydm, podczas ich migracji, prowadził poprzez obróbkę me
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chaniczną do wolniej postępującego wzrostu stopnia wysortowania i obtoczenia mate
riału.

W kształtowaniu i zróżnicowaniu cech teksturalnych piasku w obrębie odznaczają
cych się dużą stabilnością położenia wydm podłużnych i poprzecznych, poza składem 
mechanicznym i stopniem obróbki materiału wyjściowego, najważniejszą rolę odgry
wała prędkość wiatru i związany z nią typ deflacji i transportu. Natomiast w wydmach 
przemieszczanych na znaczną odległość większy wpływ na cechy uziamienia i obto
czenia piasku wydmowego miała wielokrotność jego przesypywania oraz ewentualne 
wzbogacanie w świeży materiał. W odróżnieniu od wydm poprzecznych, w wałach 
podłużnych nie obserwuje się różnic w uziamieniu i obtoczeniu ziam piasku, wcho
dzącego w skład struktur doprądowych i zaprądowych. Jedne i drugie bowiem, ze 
względu na położenie w obrębie stoków dowietrznych, podlegały z jednakową często
ścią i w jednakowym stopniu procesom redepozycji.

Powyższe wnioski, sformułowane dla wydm śródlądowych dorzecza górnej Wisły, 
mogą być uogólniane na inne obszary, jedynie pod warunkiem, że cechowały się one 
podobnymi warunkami naturalnymi. Kształt i struktura wydm są bowiem bardzo ściśle 
uzależnione od całokształtu warunków środowiska w danym regionie i współzależno
ści zachodzących między jego elementami. Stąd też wynika ogromna różnorodność 
wykształcenia i typów wydm śródlądowych oraz zapewne wielorakość ich sekwencji 
w skali globalnej.





Literatura

Aartolahti T., 1973: Morphology, vegetation and development o f Roukanvaara, an 
esker and dune complex in Finland, Fennia, 127.

Adamczyk B., 1957: Ciężkie minerały piasku z Pustyni Błędowskiej, Tzsz. Nauk. WSR 
w Krakowie, 2, Rolnictwo, 2.

Alexandrowicz S.W., 1960: Budowa geologiczna okolic Tyńca, Biul. Inst.Geol., 152. 
Alexandrowiczowa Z., 1962: Piaski i formy wydmowe Pustyni Błędowskiej, Ochr.

Przyr., 28.
Alimen H., 1953: Variations granulométriques et morphoscopiques du sable le long de 

profiles dunaires au Sahara occidental, Colloq. Int. C.N.R.S. (Alger), 35.
Allen J.R.L., 1963: The classification o f cross-stratified units, with notes o f their ori

gin, Sedimentology, 2.
Allen J.R.L., 1970: Physical processes o f sedimentation, Allen and Unwin University 

Books, London.
Allen J.R.L., 1984: Sedimentary structures their character and physical basses, Dev. in 

Sediment., 30.
Allier C., 1966: Formation et évolution dune continentale en forêt de Fontainebleau, 

Rev. Geomorphol. Dyn., 16.
Aufrère L., 1930: L ’orientation des dunes continentales, Proc. 12th Int. Geogr. Congr., 

Cambridge 1928.
Aufrère L., 1931a: Classification des dunes, C.R. Congr. Int. Géogr., Paris 1931. 
Aufrère L., 1931b: Le cycle morphologique des dunes, Annls. Geogr., 40.
Bagnold R.A., 1941: The physics o f blown sand and desert dunes, Metheun, London. 
Bellair P., 1952: Sables désertiques et morphologie éolienne, C.R. 19 Session Congr.

Géol. Int., Alger, sec.7.
Biernat B., 1984: Cechy teksturalne piaszczystych osadów doliny pra-Przemszy, Pr. 

Nauk. UŚ, 647, Geographia. Studia et Dissert., 8.
Bigarella J.J., Becker R.D., Duarte G.M., 1969: Coastal dune structures from Paranâ 

(Brazil), Mar. Geol., 7.
Blatt H., Middleton G., Murray R., 1980: Origin o f sedimentary rocks, US Surv., New 

Jersey.
Bogacki M., 1961: Objaśnienia do mapy geomorfologicznej 1:50 000, Dokumentacja 

Geogr., 4.
Borówka R., 1975: Problem o f the morphology offossil dune on the Łeba Bar, Quaes- 

tiones Geographicae, 2.
Borówka K.R., 1979: Accumulation and redeposition ofeolian sands on the lee slope 

o f dunes and their influence on formation o f sedimentary structures, Quaestiones 
Geographicae, 5.



258

Borówka K.R., 1980: Współczesne procesy transportu i sedymentacji piasków eolicz- 
nych oraz ich uwarunkowania i skutki na obszarze wydm nadmorskich, PTPN. Pr. 
Kom. Geogr.-Geol., 20.

Borsy Z., 1964: Adalékok a Lengyelorszógi futóhomok kérdéséhez. Acta Geogr. Debre- 
cina, 10.

Borsy Z., 1965: The wind-blown sand regions o f Hungary, Acta Geol. Hung., 9.
Borsy Z., 1974: A hossanti buckâk (seif dünék), Külôn. Fôldr. Kozi., 4.
Borsy Z., 1976: Relief forms o f wind-blown sand areas, Univ. Debrecen, Thesis.
Borsy Z., 1978: Evolution o f relief forms in Hungarian wind-blown sand areas, Kôzl.

Debreceni K. Lajos Tudom. Fôldr. Intéz., 118.
Briquet A., 1923: Les dunes litorales, Ann. Geogr., 32.
Brookfield M.E., 1977: The origin ofboundig surfaces in ancient aeolian sandstones, 

Sedimentology, 24.
Brzozowski J., 1962: Wydmy północno-zachodniej części Płaskowyżu Jędrzejowskiego, 

Roczn. Nauk.-Dydakt. WSP w Krakowie, Pr. Geogr., 10.
Bulla B., 1951: A kiskunsâg hialakulâsa és felszini formdi, Fold. Kônyv. es Térképtar, 

2.
Buraczyński J., Wojtanowicz J., 1966: Rozwój doliny Wisły i Sanu w czwartorzędzie 

w północnej części Niziny Sandomierskiej, Annls. UMCS, 21.
Buraczyński J., 1993: Rozwój procesów eolicznych piętra Wisły na Roztoczu i Kotlinie 

Sandomierskiej, J. Buraczyński (red.), UMCS, SGP, Lublin.
Cabaj W., Nowak W., 1986: Rzeźba Niecki Nidziańskiej, Studia Ośrodka Dokum. 

Fizjogr., 14.
Cailleux A., 1942: Les action éoliennes périglaciaires en Europe, Mém. Soc. Géol. 

France N.S., 46.
Campbell Ch.V., 1967: Lamina, laminaset, bed and beds, Sedimentology, 8. 
Chmielewska M., Chmielewski W., 1960: Stratigraphie et chronologie de la dune de

Witów, district de Łęczyca, Biul. Peryglacjalny, 8.
Chmielewska M., Wasylikowa K., 1961: Witów, Guide-Book o f  Excursion C, The Łódź 

Region, 4th INQUA Congr., Warsaw.
Cholnoky J., 1902: A futóhomok mozgâsânak tôrvényei, Fôldr. Kôzl., 32.
Cholnoky J., 1940: A futóhomok elterjedése, Fold. Kôzl. 68.
Clos-Arceduc A., 1967: La direction des dunes et ses rapports avec celle du vent, C.R. 

Acad. Sci. Paris, ser. D., 264.
Conybeare C.E.B., Crook K.A.W., 1968: Manual o f sedimentary structures, Australian 

Dept. Nat. Dev. Bur. Min. Res. Geol. and Geoph. Bull., 102.
Cooke R., Warren A., 1973: Geomorphology in deserts, Batsford, LTd London.
Cooper W., 1958: Coastal sand dunes o f Oregon and Washington, Mem. Geol. Soc.

Am., 72.
Cooper W., 1967: Coastal dunes o f California, Geol. Soc. Am. Mem., 104.
Cressey G.B., 1928: The Indiana sand dunes and shore-lines o f the Lake Michigan

Basin, Geogr. Soc. Chicago Bull., 8.
Dieren van J.W., 1934: Organogene Diinnenbildung eine geomorphologische Analyse 

der Dünenlandschaft der West-Friesischen Insel Terschelling mit pflanzensoziolo- 
gischen Methoden, Martinus Nijhoff, Haag.

Doe T.W., Dott J.R., 1980: Genetic significance o f deformed cross bedding — with 
examples from the Navajo and Weber sandstones o f Utah, J. Sed. Petrol., 50.



259

Doskać A.G., 1948: Osnovnye étapy razvitija idej o rel'efe pesćanych pustyń’, Probl. 
Geomorf., Trudy IG AN SSSR, 39.

Dubianskij W.A., 1910: Genezis i évoljucija peskov Srednej Azii, Dnev. S"ezda 
Russk.Estestv. i Vrać., Moskva 1910.

Dylik J., 1969: L ’action du vent pendant de dernier âgé froid sur le territoire de la 
Pologne Centrale, Biul. Perygl., 20.

Dylikowa A., 1958: Próba wyróżnienia faz rozwoju wydm w okolicy Łodzi, Acta Geo- 
gr. Univ. Lodź., 8.

Dylikowa A., 1969: Problematyka wydm śródlądowych w Polsce w świetle badań 
strukturalnych, Pr. Geogr. IG PAN, 75.

Dżułyński S., 1953: Tektonika południowej części Wyżyny Krakowskiej, Acta Geol. 
Pol., 3.

Enquist F., 1932: The relation between dune form and wind direction, Geologiska 
Fôreningens i Stockholm Forhandlingar, 54.

Evans J.R., 1962: Falling and climbing sand dunes in the Cronese („Cat”) Mountain 
area, San Bernardino Country, California, J. Geol., 70.

FedoroviC B.A., 1940: Nekotorye poloźenija o genezise i formirowanii re l’efa peskov, 
Izv. AN SSSR, ser. geogr. i geofiz., 6.

FedoroviC B.A., 1960: Osnovnye ćerty rel’efa peskov pustyni Karakumy, Trudy AN 
SSSR, 30.

FedoroviC B.A., 1964: Zonalnost' éologovo rel'efoobrazovanija, Nauka i Ćelo- 
veiestwo, 3.

Finkel H.J., 1959: The barchans o f southern Peru, J. Geol., 67.
Flint R., 1957: Glacial and pleistocene geology, John Willey and Sons, Inc., New 

York-London.
Flis J., 1956: Szkic fizyczno-geograficzny Niecki Niebiańskiej, Czas. Geogr., 27.
Florek W., 1975: Cechy granulometryczne osadów budujących wydmę Przygodzicką

we wschodniej części Kotliny Odolanowskiej, Bad. Fizjogr. nad Polską Zach., ser. 
A, 28.

Florek W., 1980: Struktura i uziarnienie osadów budujących wydmy Trzcielińską 
i Przygodzicką we wschodniej części Kotliny Odolanowskiej, Pr. i Studia IG UW, 2.

Folk R.L., Ward W.C., 1957: Brazes river bar: a study in the significance o f grain size 
parameters, J. Sed. Petrol., 27.

Folk R.L., 1971: Longitudinal dunes o f the northwestern edge o f the Simpson Desert, 
Northern Territory, Australia, 1) Geomorphology and grain size relationships, 
Sedimentology, 16.

Fros R., Racinowski R., 1987: Porównanie utworów grzbietowo-stokowych z osadami 
dolinnymi regionu Jaroszowca koło Olkusza na podstawie badań uziarnienia i ana
lizy minerałów ciężkich, Pr. Nauk. UŚ, 813, Geographia. Studia et Dissert., 10.

Fryberger S.G., 1979: Dune forms and wind regime, US Geol. Surv. Prof. Pap., 1052. 
Galon R., 1958: Z problematyki wydm śródlądowych w Polsce, [w:] Wydmy śródlądo

we Polski, cz. I, R. Galon (red.), PWN, Warszawa.
Galon R., 1959: New investigations o f inland dunes in Poland, Przegl. Geogr., 31, 

Suppl.
Gardziel Z., Morawski J., 1981: Charakterystyka petrograficzna osadów wydmy para

bolicznej w okolicy Giżyc koło Kocha, Folia Soc. Sci. Lubi., 23, Geografia, 1-2.
Gawlik H., 1969: Wydmy w Kotlinie Szczercowskiej, Pr. Geogr. IGiPZ, 75.



260

Gilewska S., 1963: Rzeźba progu środkowotriasowego w okolicy Będzina, Pr. Geogr. 
IG PAN, 44.

Gilewska S., 1972: Wyżyny Śląsko-Małopolskie, [w:] Geomorfologia Polski, t. I, 
M.Klimaszewski (red.), PWN, Warszawa.

Glennie K.W., 1970: Desert sedimentary environments, Dev. in Sed., 14.
Goldsmith V., 1973: Internal geometry and origin o f vegetated coastal sand dunes, 

J. Sed. Petrol., 43.
Goździk J., 1991: Sedimentological record o f aeolian processes from the Upper 

Plenivistulian and the turn o f Pleni and Late Vistulian in Central Poland, Z. Geo- 
morph. N.F., 90, Suppl.

Gradziński R., 1972: Przewodnik geologiczny po okolicach Krakowa, Wyd. Geol., 
Warszawa.

Gradziński R., Kostecka A., Radomski A., Unrug R., 1986: Zarys sedymentologii, 
Wyd. Geol., Warszawa.

Gripp K., 1961: UberdenAbrag durch Rippelfelder, Neues Jahr. Geol. und Palaontol., 
9.

Grove A., Warren A., 1968: Quaternary landforms and climate on the south side o f the 
Sahara, Geogr. J., 134.

Grzegorczyk M., 1970: Metody przedstawiania uziamienia osadów, PTPN. Pr. Kom. 
Geogr.-Geol., 10.

Gudelis V., Vaitoniene R., 1974a: Lietuvos źemyninią kopu genetine -  morfodynamine 
(evoliucine) klasifikacija ir kai kurie kopodaros klausimai, Geografinis MetraStis, 
13.

Gudelis V., Vaitoniene R., 1974b: Lietuvos źemyninią kopą morfologines klasifikacijos 
ir tipizacijos klausimą, Geografinis Metrastis, 13.

Hack J.T., 1941: Dunes o f the Western Navajo Country, Arizona, Geogr. Rev., 31. 
Hakenberg M., Lindner L., 1971: Stratygrafia osadów czwartorzędowych w dolinie

środkowej Nidy, Acta Geol. Pol., 21.
Harle E.J., 1919: Les dunes de Gaskogne, Bull. Sect. Geogr., 2.
Hastenrath S.L., 1967: The barchans o f the Areguipa region, southern Peru, Z. Geo- 

morph., N.F., 11.
Holm D.A., 1960: Desert geomorphology in the Arabian Peninsula, Science, 132.
Holm D.A., 1968: Sand dunes, [in:] The encyclopedia o f geomorphology. Encyclopedia

o f Earth Sciences series, vol. HI, R.W. Fairbridge (ed.), Reinhold Book Corpora
tion, New York, Amsterdam, London.

Horowitz P.H., 1982: Geometry and origin o f large scale deformation structures in 
some ancient wind-blown sand deposits, Sedimentology, 29.

Howard A.D., Morton J.B., Gad-el-Hak M., Pierce D.B., 1977: Simulation model o f 
erosion and deposition on a barchan dune, NASA Contr. Rep. NASA CR-2838.

Hoyt J., 1966: Air and sand movement to the lee o f dunes, Sedimentology, 7.
Hógbom I., 1923: Ancient inland dunes o f Northern and Middle Europe, Geogr. Ann.,

5.
Hunter R.E., 1977: Basic types o f stratification in small eolian dunes, Sedimentology, 

24.
Hurault J., 1966: Etude photo-aerienne de la tendance a la remobilisation des sables 

eolian au Nord du Lac Tchad, Trans. 2nd Symp. Photointerpretation, Comm. VII 
ISP, p. IV.



261

Izmaiłow B., 1975: Geneza i wiek wydm Puszczy Niepołomickiej, Folia Geogr., ser. 
geogr.-phys., 9.

Izmaiłow B., 1984: Obróbka eoliczna ziam piasku w zachodniej części Kotliny Sando
mierskiej, Tjcsz. Nauk. UJ, 687, Pr. Geogr., 59.

Izmaiłow B., 1988: Rozwój wydmy na skraju stożka napływowego Raby, Zesz. Nauk. 
UJ, 845, Pr. Geogr., 71.

Izmaiłow B., 1992: Problem wydm położonych w zasięgu holoceńskiej agradacji 
rzecznej w Kotlinie Sandomierskiej, [w:] Wybrane zagadnienia geomorfologii 
eolicznej, T. Szczypek (red.), SGP, Sosnowiec.

Izmaiłow B., Nalepka D., 1994: Wiek i efektywność najmłodszej fazy rozwoju wydmy 
w Przerytym Borze na Wysoczyźnie Tarnowskiej, [w:] Pistuliańsko-holoceńskie 
zjawiska i formy eoliczne (wybrane zagadnienia), B. Nowaczyk, T. Szczypek (red.), 
SGP, Poznań.

Izmaiłow B., 1995: Conditions and phases o f dune development in the western part o f  
the Sandomierz Basin, Southern Poland, [w:] Geomorfologija (collection o f arti
cles), A. Ćesnulevićius, A. Jurkonyté, V. Matukoniené (eds.), Geografijos Institu
tes, Vilnius.

Izmaiłow B., 1996: Drugorzędne formy depozycji eolicznej w kulminacjach wydm 
śródlądowych, [w:] Współczesne oraz kopalne zjawiska i formy eoliczne. Wybrane 
Złagodnienia, T. Szczypek, J. Waga (red.), UŚ Wydz. Nauk o Ziemi, Park Krajobra
zowy „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”, SGP, Sosnowiec.

Jaśkowski B., Kowalski B., 1977: Skład mechaniczny i obróbka piasków wydmowych 
Pustyni Registan w Afganistanie, Czas. Geogr., 48.

Jawor E., Jucha S., Kruczek J., Sas-Korczyński S., Wdowiarz S., Witek K., 1982: Wy
kształcenie górnej części utworów miocenu i czwartorzędu w zapadlisku przedkar- 
packim między Krakowem a Tarnowem, Kwart. Geol., 26.

Jennings J.N., 1957: On the orientation o f parabolic or U-dunes, Geogr. J., 123. 
Jentzsch A., 1900: Geologie der Dünen, [in:] Handbuch des deutschen Diinenbaues,

P. Gerhardt, Berlin.
Jonak Z., 1980: Rzeźba podczwartorzędowa obszaru Puszczy Niepołomickiej, Zesz. 

Nauk. AGH w Krakowie, 718, Geologia, 5.
Kaczorowska J., 1926: Studium geograficzne Puszczy Kampinoskiej, Przegl. Geogr., 6. 
Kádár L., 1938: Die periglaziale Binnendiinen des norddeutschen und polnischen

Flachlandes, C.R. Congr. Int. Geogr., Amsterdam 1938.
Kádár L., 1956: A magyarországi futóhomok-kutatotás eredményei és vitas kérdésci, 

Fold. Kozi., 4.
Kádár L., 1966: Az eolikus felszini formák termćszetes rendszere, Fold. Ért., 15, 4. 
Keilhack W., 1918: Die grossen Diinengebiete Norddeutschlans, Z. Deutsch. Geol.

Ges., 69.
Kiselev N., 1994: Rzeźba eoliczna na Polesiu Białoruskim, [w:] Vistuliansko- 

holoceńskie zjawiska i formy eoliczne. Wybrane zagadnienia, B. Nowaczyk, 
T. Szczypek (red.), SGP, Poznań.

Klimaszewski M., 1937: Morfologia i dyluwium doliny Dunajca od Pienin po ujście, 
Pr. IG UJ, 18.

Klimek K., 1972: Kotlina Oświęcimska, [w:] Geomorfologia P olski, t. I, M. Klima
szewski (red.), PWN, Warszawa.



262

Kobendza R., Kobendzina J., 1958: Rozwiewane wydmy Puszczy Kampinoskiej, [w:] 
Wydmy śródlądowe Polski, R. Galon (red.), PWN, Warszawa.

Kobendzina J., 1966: Puszcza Kampinoska, Przyr. Pol., Wiedza Powszechna, Warsza
wa.

Kobendzina J., 1969: Rola roślinności w powstawaniu wydm śródlądowych, Pr. Geogr. 
IG PAN, 75.

Kolasa M., Chmura K., Smorągiewicz W., 1956: Z badań nad piaskami wydmowymi 
obszaru położonego w widiach Wisty i Dunajca, Zesz. Nauk. AGH, 9, Geol., 1.

Konior K., 1936: Z  badań nad czwartorzędem przedgórza karpackiego między Tarno
wem a Dębicą, Roczn. Pol. Tow. Geol., 12.

Konior K., 1946: Geologia okolic Tamowa, Annls. UMCS, sec. B, 1.
Korzujev S.S., 1960: Rećnye diuny i uslovija ich obrazovazovanija (na primere diun 

dolin Leny), Trudy Inst. Geogr. AN SSSR, 80.
Kossmann O., 1930: O wydmie Aleksandrowskiej, Czas. Przyr. Tow. Przyr. Staszica w 

Łodzi, 4.
Kotlicka G., 1969: Uwagi o paleogeografii dolnego odcinka pradoliny Przemszy, Biul. 

Państw. Służby Geol., 220, Z badań czwartorzędu w Polsce, 12.
Kowalczyk Z., 1964: Analiza wyników badań geodezyjnych nad współczesnymi ru

chami powierzchni południowej części Górnego Śląska, Pr. Kom. Nauk Techrt. 
Oddz. PAN w Krakowie, Geodezja, 1.

Kozarski S., 1962: Wydmy w pradolinie Noteci koło Czarnkowa, Bad. Fizjogr. nad 
Polską Zach., 9.

Kozarski S., Tobolski K., 1968: Holoceńskie przeobrażenia wydm śródlądowych 
w Wielkopolsce w świetle badań geomorfologicznych i palynologicznych, Folia 
Quatemaria, 29.

Kozarski S., Nowaczyk B., 1992: Późnovistuliańskie i holoceńskie zjawiska eoliczne 
w regionie dolnej Odry i dolnej Warty, [w:] Wybrane zagadnienia geomorfologii 
eolicznej, T. Szczypek (red.), SGP, Sosnowiec.

Krajewski K., 1977: Póżnoplejstoceńskie i holoceńskie procesy wydmotwórcze w Pra
dolinie Warszawsko-Berlińskiej w widłach Warty i Neru, Acta Geogr. Lodź., 39. 

Krawczyk Z., Trembaczowski J., 1986: Wpływ procesów eolicznych na zmiany po
wierzchni ziam kwarcu piasków Pustyni Błędowskiej, Pr. Nauk. UŚ, 800, 
Geographia. Studia et Dissert., 9.

KristapaviCius H., 1960: Main features o f the distribution and morphology o f inland- 
dunes in the Lithuania, Coll. Pap. XIX Int. Congr., Vilnius 1960.

Król T., 1972: Wydmy okolic Zaklikowa (Nizina Sandomierska), Annls. UMCS, 27. 
Krygowski B., 1958: Niektóre dane o piaskach wydm śródlądowych na terenach Polski

i obszarów przyległych, [w:] Wydmy śródlądowe Polski, R. Galon (red.), PWN, 
Warszawa.

Krygowski B., 1959: Rozwój geomorfologiczny południowego Polesia w czwartorzę
dzie, Zesz. Nauk. UAM, 21, Geogr., 2.

Krygowski B., 1964: Graniformametria mechaniczna. Teoria — zastosowanie, PTPN. 
Pr. Kom. Geogr.-Geol., 2.

Kuennen P., 1960: Experimental abrasion o f quartz grains, J. Geol., 68.
Lancaster N., 1981: Grain-size characteristics o f Namib desert linear dunes, Sedi- 

mentology, 28.
Lancaster N., 1983: Linear dunes o f the Namib sand sea, Z. Geomorph., 45, Suppl.



263

Land L.S., 1964: Eolian cross-bedding in the beach dune environment, Sapelo Island, 
Georgia, J. Sed. Petrol., 34.

Landsberg S.Y., 1956: The orientation o f dunes in Britain and Denmark in relation to 
wind, Geogr. J., 122.

Lencewicz S., 1922: Wydmy śródlądowe Polski, Przegl. Geogr., 2.
Livingstone I., 1986: Geomorphological significance o f wind flow patterns over a Na

mib linear dunes, [in:] Aeolian geomorphology, W.G. Nickling (ed.), Allen and 
Unwin, Boston-London-Sydney.

Livingstone I., 1987: Using the response diagram to recognise zones ofaeolian activi
ty: a note on evidence from a Namib dune, J. Arid Environ., 31.

Louis H., 1928: Die Form der norddeutschen Bogendünen, Z. Geomorph., 4.
Lueder D.R., 1959: Aerial photographic interpretation -  principles and applications,

John Willey and Sons, Inc., New York, Toronto, London.
Mackenzie F.T., 1964: Geometry o f Bermuda calcareous dune cross-bedding. Science, 

144.
Madigan C.T. 1936: The Australian sand-ridge deserts, Geogr. Rev., 26.
Mainguet M., 1976: Proposition pour une nouvelle classification des édifices sableux 

éoliens d ’après les images des satellites Landset I Gémini, Noaa 3, Z. Geomorph., 
20.

Mainguet M., Jacqueminet C., 1984: Le Grand Erg Occidental et le Grand Erg Orien
tal. Classification des dunes, balance sédimentaire et dynamique d'ensemble, Trav. 
Inst. Géogr. Reims, 59-60.

Mainguet M., 1992: A global open wind action system: the Sahara and the Sahel 
geology o f the Arab World, Cairo University, Cairo.

Małkowski S., 1912: Wydmy piaszczyste okolic Sądownego (powiat węgrowski, guber
nia siedlecka). Kosmos, 37.

Małkowski S., 1913: Wydmy piaszczyste okolic Sadowego -  Góry Bogackie, Spraw. 
Kom. Fizjogr. AU, 47.

Małkowski S., 1914: O wydmach parabolicznych śródlądowych tworzących się obec
nie w okolicach Szczakowy, Kosmos, 39.

Małkowski S., 1917: O wydmach piaszczystych okolic Warszawy, Pr. Tow. Nauk. War
szawskiego, 23.

Mamakowa K., 1962: Roślinność Kotliny Sandomierskiej w późnym glacjale i holoce- 
nie, Acta Paleob., 3.

Marosi S., 1955: A csepel-sziget geomotfólogiaiproblémâi, Fold. Ert., 4.
Marosi S., 1958: Budapest és komyéke futôhomok -  területeinek morfolôgiâja, [in:] 

Akad. Kiadó, Budapest.
Marosi S., 1967: Megjegyzések a magyarorszâgi futôhomok területek genetikâjahoz és 

morfolôgiâjâhoz, Fôldr. Kôzl., 91.
Marsz A., 1966: Geneza wydm łebskich w świetle współczesnych procesów brzego

wych, PTPN, Pr. Kom.Geogr.-Geol., 4.
Martonne E., 1914: Géographie physique, t. 2, Libr. A. Colin, Paris.
Martonne E., 1926: Traité de géographie physique, t. H, Libr. A. Colin, Paris. 
Maruszczak H., MiSev K., 1960: Zarys geomorfologiczny Równiny Naddunąjskiej

w okolicach Widina, Annls. UMCS, sec. B, 13.
Maruszczak H., Trembaczowski J., 1960: Próba porównania wydm śródlądowych 

okolic Widina (Bułgaria) i Wyżyny Lubelskiej, Czas. Geogr., 31.



264

Maruszczak H., Wojtanowicz J., 1967: Analiza porównawcza piasków wydmowych 
Polski południowo-wschodniej i Węgier, Zesz. Nauk. UAM, 65, Geogr., 7.

Masłowski W., Trembaczowski J., 1968: Piaski wydmowe południowego obrzeżenia 
Kotliny Wielkich Jezior w Zachodniej Mongolii, Annls. UMCS, sec. B, 20.

Mc Cammon R.B., 1962: Efficiences o f percentile measures for describing the mean 
size and sorting sedimentary particicles, J. Geol., 70.

Mc Carthy G., 1935: The rounding o f beach sands, Amer. J. Sei., 225.
Mc Kee E.D., Weir G.W., 1953: Terminology for stratification and cross-stratification 

in sedimentary rocks, Geol. Soc. Am. Bull., 64.
Mc Kee E.D., Tibbits G.C., 1964: Primary structures o f a seif dune and associated 

deposits in Libya, J. Sed. Petrol., 34.
Mc Kee E.D. 1966: Structures o f dunes at White Sands National Monument, New 

Mexico (and a comparison with structures o f dunes from other selected areas), 
Sedimentology, 7.

Mc Kee E.D., Douglass J.R., 1971: Growth and movement o f dunes at White Sand 
National Monument, New Mexico, Geol. Surv. Resear., 750 D.

Mc Kee E.D., Douglass J.R., Rittenhouse S., 1971: Deformation o f lee-side laminae in 
eolian dunes, Bull. Geol. Soc. Am., 82.

Mc Kee E.D., Bigarella J.J, 1972: Deformational structures in Brasilian coastal dunes, 
J. Sed. Petrol., 42.

Mc Kee E.D., Moiola R.J., 1975: Geometry and growth o f White Sands dune field, 
New Mexico, J. Res. US Geol. Surv., 3.

Melton F.A., 1940: A tentative classification o f sand dunes. Its application to dune 
history in the Southern High Plains, J. Geol,, 48.

Merk G.P., 1960: Great sand dunes o f Colorado, Guide to the Geology o f Colorado 
Rocky Mt., Assoc. Geol., Colorado Springs.

Minkeviöius V., 1971: Nekotorye osobennosti éolodynamiki primorskich djun v zim- 
nich uslovijach, Trudy AN LSSR, 66.

Minkeviêius V., 1977: Morfodinamićeskaja Charakteristika zaśćitnogo plazevogo 
djunnogo vala (ZPDV) perecypii Kursju-Njarija i korennogo berega (Klassifikacyja 
ZPDV), Lietuvos TSR Mokslu akademijos darbai, B serija, 2.

Miszalski J., 1973: Współczesne procesy eoliczne na Pobrzeżu Słowińskim. Studium 
Fotointerpretacyjne, Dokumentacja Geogr. IG PAN.

Mojski J.E., 1960: Schyłek plejstocenu w zachodniej części Kotliny Płockiej, Kwart. 
Geol., 4.

Monod T., 1958: Majabat al Koubra, Mem. Inst. Français Afrique Noire, 52.
Morawski J., 1961: Holoceńskie osady eoliczne w dorzeczu dolnej Wyżnicy, Kwart.

Geol., 5.
Mrózek W., 1958: Wydmy Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej, [w:] Wydmy śródlądowe Pol

ski, R. Galon (red.), PWN, Warszawa.
Mrózek W., 1961: Dunes in the Toruń Basin, Guide-Book o f  Excursion from the Baltic 

to the Tatras, part. I. Nort Poland, 4 th INQUA Congress, Poland.
Müller J., 1968: Warstwowanie utworów eolicznych w świetle danych z eksperymentu 

przeprowadzonego w tunelu aerodynamicznym, Roczn. Pol. Tow. Geol., 38.
Müller J., 1972: Struktury piaszczyste w osadach eolicznych, Pr. Muzeum Ziemi, 19. 
Mycielska-Dowgiałło E., 1965a: Mutual relation between loess and dune accumulation

in Southern Poland, Geogr. Pol., 6.



265

Mycielska-Dowgiałło E., 1965b: Rozwój geomorfologiczny południowo-wschodniej 
części Wyżyny Sandomierskiej w górnym miocenie i pliocenie, Przegl. Geogr., 34. 

Mycielska-Dowgiałło E., 1978: Rozwój rzeźby flirwialnej północnej części Kotliny
Sandomierskiej w świetle badań sedymentologicznych, Rozpr. UW, 120.

Mycielska-Dowgiałło E., 1980: Wstęp do sedymentologii dla geografów, WSP, Kielce. 
Mycielska-Dowgiałło E., 1982: Cechy teksturalne osadów eolicznych jako wskaźników

faz wydmotwórczych, Roczn. Glebozn., 33.
Mycielska-Dowgiałło E., 1992: Desertification in the light o f sedimentological features 

o f dune deposits, Geogr. Pol., 60.
Mycielska-Dowgiałło E., 1993: Estimate o f Late Glacial and Holocene eolian activity 

in Belgium, Poland and Sweden, Boreas, 22.
Mycielska-Dowgiałło E., 1995: Wybrane cechy teksturalne osadów i ich wartość inter

pretacyjna, [wyd:] Badania osadów czwartorzędowych. Wybrane metody i inter
pretacja wyników, E. Mycielska-Dowgiałło, J. Rutkowski (red.), Wydz. Geogr. 
I Studiów Region. UW, PIGeol., Kom. Litologii i Genezy Osadów Czwartorz. Ko- 
mit. Bad. Czwartorzędu PAN, Warszawa.

Nalepka D., 1994: Historia roślinności w zachodniej części Kotliny Sandomierskiej 
w czasie ostatnich 15000 lat, Wiad. Bot., 38.

Neyjaźskij I.I., Bidźiev R.A., 1960: Eolovye formy rel’efa centralnoj Jakutii, Izv. AN 
SSSR, ser. geogr., 3.

Niewiarowski W., 1970: Wydmy Basenu Unisławskiego, Tjtsz. Nauk. UMK, 24, Geo
grafia, 7.

Nowaczyk B., 1967: Wydmy i eoliczne piaski pokrywowe między Skokami a Mieści
skiem, Bad. Fizjogr. nad Polską Zach., 19.

Nowaczyk B., Rotnicki K., 1972: Wiek wydmy parabolicznej w Łąkach Pyzdrskich 
w świetle wyników analizy ,4C osadów organogenicznych występujących w spągu 
osadów eolicznych, Spraw. PTPN, 90.

Nowaczyk B., 1976: Geneza i rozwój wydm śródlądowych w zachodniej części Prado- 
liny Warszawsko-Berlińskiej w świetle badań struktury, uziarnienia i stratygrafii 
budujących je  osadów, PTPN. Pr. Kom. Geogr.-Geol., 16.

Nowaczyk B., Pazdur M., Szczypek T., 1982: Wiek eolicznych przekształceń wydm 
w północno-zachodniej części Płaskowyżu Ojcowskiego, Pr. Nauk. US, 515, 
Geographia. Studia et Dissert., 6.

Nowaczyk B., Szczypek T., 1983: Różnowiekowe piaski eoliczne północno-zachodniej 
części Płaskowyżu Ojcowskiego w świetle analiz uziarnienia i obróbki materiału 
kwarcowego, Pr. Nauk. UŚ, 631, Geographia. Studia et Dissert., 7.

Nowaczyk B., 1986: Wiek wydm, ich cechy granulometryczne i strukturalne a schemat 
cyrkulacji atmosferycznej w Polsce w późnym Vistulianie i holocenie, ser. Geogr., 
UAM, 28.

Nowak W., Żółkiewski M., 1989: Kopalna rzeźba stropu miocenu pod doliną Wisły 
w obrębie Kotliny Oświęcimskiej i Sandomierskiej, Studia Ośr. Dokum. Fizjogr., 
17.

Nowicka I., 1958: Wydmy na Sandrze Brdy, 7&sl. Nauk. UMK, Nauki matem.-przyr., 
4.

Obrućev W.A., 1890: Zakaspijskaja nizmiennost'. Geologićeskij i orografićeskij oćerk 
po dannym, sobrannym vo vremja ekskursij v 1886-1887 godu, Zapis. Russk. Geo
gr. ObSCestva, po ObSć.Geogr., 20.



2 6 6

Parczewski W., 1960: Klasyfikacja przedziałów prędkości wiatru w zastosowaniu do 
opracowań klimatycznych i bioklimatycznych, Przegl. Geofiz, 5.

Passega R., Byramjee R., 1969: Grain size immage o f clastic deposits, Sedimentology, 
13.

Pełka J., 1992: Rola wiatru w kształtowaniu cech osadów piaszczystych w Kotlinie 
Biskupiego Boru, [w:] Wybrane zagadnienia geomorfologii eolicznej, T. Szczypek 
(red.), SGP, Sosnowiec.

Pełka-Gościniak J., 1996: Cechy strukturalne i teksturalne wydmy barchanopodobnej 
na Pustyni Siarczynów skiej, [w:] Współczesne oraz kopalne zjawiska i formy 
eoliczne. Wybrane zagadnienia, T. Szczypek, J. Waga (red.), US Wydz. Nauk 
o Ziemi, Park Krajobrazowy „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wiel
kich”, SGP, Sosnowiec.

Pełka-Gościniak J., 2000: Przestrzenna zmienność piasków eolicznych Pustyni Star- 
czynowskiej, US Wydz. Nauk o Ziemi, Sosnowiec.

Pemarowski L., 1952: Zastosowanie metody statystycznej w analizie form wydmowych 
znad dolnego Bobru, Czas. Geogr., 21-22.

Pemarowski L., 1958: Z  badań nad wydmami Dolnego Śląska, [w:] Wydmy śródlądo
we Polski, R. Galon (red.), PWN, Warszawa.

Pemarowski L., 1959: O procesie sortowania piasków eolicznych na przykładzie wydm 
okolic Rzędzowa, Czas. Geogr., 30.

Pemarowski L., 1961: Sand-hills formation in light o f the dead dunes in Lower Silesia, 
Abstracts of Papers 4th INQUA Congr., Warsaw.

Pemarowski L., 1962: O procesach wydmotwórczych w świetle badań utrwalonych 
form wydmowych Dolnego Śląska, Czas. Geogr., 33.

Pemarowski L., 1966: Glacjalna i postglacjalna cyrkulacja atmosfery w świetle kie
runku wiatrów wydmotwórczych, Czas. Geogr., 37.

Petrov M.P., 1948: Rel'ef barchannych peskov i zakonomemosti ego formirovanija, 
Probl. geomorf., Trudy Inst. Geogr. AN SSSR, 39.

Petrov M.P., 1976: Pustynie kuli ziemskiej, PWN, Warszawa.
Pettijohn F.J., Potter P.E., Siever R., 1987: Sand and sandstone, Springer-Verlag, New 

York, Heildelberg, London, Paris, Tokio.
Pilarczyk L., 1958: Wydmy międzyrzecza Warciańsko-Noteckiego, [w:] Wydmy śródlą

dowe Polski, R. Galon (red.), PWN, Warszawa.
Pilarczyk L., 1961: La morphologie et l'âge des dunes de la partie est de l ’interfleuve 

Warta-Noteć, Abstracts of Papers 4th INQUA Congr., Warsaw.
Pilarczyk L., 1962: O niektórych cechach morfologicznych i wieku wydm wschodniej 

części Międzyrzecza Warciańsko-Noteckiego, Bad. Fizjogr. nad Polską Zach., 9.
Potter P., Pettijohn F., 1963: Paleocurrents and basin analysis, Springer, Berlin.
Pye K., 1982: Morphological development o f coastal dunes in a humid tropical envi

ronment; Cape Bedford and Cape Flattery, North Queensland, Geogr. Ann., 64 A.
Pyritz E., 1972: Binnendünen und Flugsandebenen in Niedersächsischen Tiefland, 

Göttinger Geogr. Abh., 61.
Racinowski R., 1964: Obróbka mechaniczna ziarn kwarcu w środowisku glacjalnym, 

wodnym i eolicznym, Przegl. Geol., 12.
Radiiez H., 1936: Studium morfologiczne Puszczy Kurpiowskiej, Przegl. Geogr., 15. 
Radłowska C., 1966: Z  geomorfologii okolic Pińczowa, Pr. Geogr. IG PAN, 47.



267

Reineck H.E., Singh I.B., 1975: Depositional sedimentary environments (with re
ference to the terrigenous elastics), Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New 
York.

Roberstson-Rintoul M.J., 1990: A quantitative analysis o f the near surface wind flow  
pattern over coastal parabolic dunes, Coast. Dunes Form and Process., 5778.

Rogalska-Bożym A., 1964: Rzeźba podczwartorzędowa Kotliny Sandomierskiej, Pr. IG 
UJ, 32.

Romer E., 1906: Sprawozdanie z wycieczek do wydm niżowych z poglądem na ich po
wstanie, Kosmos, 31.

Roniewicz P., 1995: Warstwowanie jako wskaźnik środowiska sedymentacji i sposobu 
transportu osadów, [w:] Badania osadów czwartorzędowych (wybrane metody 
i interpretacja wyników), E. Mycielska-Dowgiałło, J. Rutkowski (red.), Wydz. 
Geogr.i Studiów Regionalnych UW, PIGeol., Komisja Litologii i Genezy Osadów 
Czwartorzędowych Kom. Bad. Nauk., Warszawa.

Roszko L., 1969: Kilka uwag o wydmach zachodniej części Basenu Grudziądzkiego, 
Pr. Geogr. IG PAN, 75.

Rotnicki K., Tobolski K., 1969: Główne fazy działalności procesów wydmotwórczych 
w Kotlinie Grabowskiej na podstawie stratygrafii wydmy w Węglewicach, Pr. Geo
gr. IG PAN, 75.

Rotnicki K., 1970: Główne problemy wydm śródlądowych w Polsce w świetle badań 
wydmy w Węglewicach, PTPN. Pr. Kom. Geogr.-Geol., 11.

Różycki S.Z. 1972: Plejstocen Polski środkowej na tle przeszłości w górnym trzecio
rzędzie, PWN, Warszawa.

Rubin D.M., Hunter R.E., 1985: Why deposits o f longitudinal dunes are rarely recog
nized in the geologic record, Sedimentology, 32.

Rubin D.M., Hunter R.E., 1987: Bedform alignment in directionally varying flows. 
Science, 237.

Rubin D.M., Ikeda H., 1990: Flume experiments on the alignment o f transverse, 
oblique, and longitudinal dunes in directionally varying flows, Sedimentology, 37.

Riihle E., 1937: Studium powiatu kowelskiego, Roczn. Wołyński, 5/6.
Schoeneich K., 1958: Uwagi o morfogenezie wydm okolic Warszawy, Przegl. Geol., 6. 
Schoeneich K., 1959: Próba klasyfikacji genetycznej wydm z okolic Warszawy, Kwart.

Geol., 3.
Seppala M., 1971: Evolution ofeolian relief o f the Kaamasjoki-Kiellajoki river basin in 

Finnish Lapland, Fennia, 104.
Seppala M., 1972: Location, morphology and orientation o f inland dunes in northern 

Sweden, Publ. IG Univ. Turkuensis, 59.
Sharp R., 1966: Kelso dunes, Mojawe Desert, California, Geol. Soc. Am. Bull., 77. 
Sharpe C.F.S., 1938: Landslides and related phenomena: a study o f mass movements o f

soil and rock. New York, Columbia Univ. Press, New York.
Simonett D.S., 1960: Development and grading o f dunes in western Kansas, Ann. As

soc. Am. Geogr., 50.
Sindowski K.H., 1956: Komgrossen-und Komformen-Auslese beim Sandtransport 

durch Wind, Geol. Jber., 71.
Smith H.T.U., 1956: Use o f aerial photography for interpretation o f dune history in 

Nebraska USA, Actes an IV Congr. Int. Quatem., I, Roma.



268

Smith H.T.U., 1963: Eolian geomorphology wind directions and climatic change in 
N. Africa, Air Force Cambridge Res. Lab., Bedford, USA.

Smith H.T.U., 1964: Periglacial eolian phenomena in the United States, Report of the 
Vl-th Intem.Congress on Quatem., Warszawa 1961, t. IV, Łódź.

Smith H.T.U., 1965: Dune morphology and chronology in central and western Ne
braska, J. Geol., 73.

Sokolov N.A., 1884: Djuny, ich obrazovanie, razyitie i wnutriennoe stroenie, Trudy
S.P.B., 16.

Sokołowski T., 1981: Uwagi o terasach Dunajca kolo Tarnowa, Roczn. Pol. Tow. 
Geol., 51.

Stankowski W., 1959: Wydma Ciemierowska w Kotlinie Pyzdrskiej, Bad. Fizjogr. nad 
Polską Zach., 5.

Stankowski W., 1961: Z metodyki badań nad wydmami na przykładzie wydm Basenu 
Szczecińskiego, Czas. Geogr., 32.

Stankowski W., 1962a: Rozwój morfologiczny wydm w Polsce północno-zachodniej na 
podstawie wybranych obszarów. Spraw. PTPN, 2.

Stankowski W., 1962b: Wpływ dynamicznej struktury wiatru i roślinności na rozwój 
form wydmowych na przykładzie Polski północno-zachodniej, Przewodn. VII Ogól- 
nopol. Zjazdu PTG, cz. 1, Gdańsk 1962.

Stankowski W., 1963a: Rzeźba eoliczna Polski północno-zachodniej na podstawie 
wybranych obszarów, PTPN. Pr. Kom. Geogr.-Geol., 4.

Stankowski W., 1963b: Rozwój rzeźby deflacyjnej w Polsce północno-zachodniej, 
Spraw. PTPN, 1.

Starkel L., 1972: Kotlina Sandomierska, [w:] Geomorfologia Polski, t. I, M. Klima
szewski (red.), PWN, Warszawa.

Steenstrup J., 1894: Om klittemes Vandring vidensk, Natur.-hist. Forening, Kjbbenhan. 
Steers J.A., 1946: The coastline o f England and Wales, Cambridge Univ. Press, Cam

bridge.
Stokes W.L., 1968: Multiple parallel-truncation bedding planes -  a feature o f wind- 

deposited sandstone formations, J. Sed. Petrol., 38.
Straaten van L.M., 1961: Directional effects o f winds, waves and currents along the 

Duch North Sea coast, Geol. en Mijnb., 40.
Szczypek T., 1976: Wydmy okolic Zaniemyśla, Pr. Nauk. UŚ. 156, Geographia, 1. 
Szczypek T., 1977: Utwory i procesy eoliczne w północnej części Wyżyny Śląskiej,

Pr. Nauk. UŚ, 190.
Szczypek T., 1980: Piaski eoliczne okolic Siewierza, Pr. Nauk. UŚ, 324, Geographia. 

Studia et Disert., 3.
Szczypek T., Trembaczowski T., 1982: Wydmy barchanopodobne w obniżeniu Małej 

Panwi, Pr. Nauk. UŚ, 515, Geographia. Studia et Dissert., 6.
Szczypek T., Wika S., 1984: Wpływ wiatru i działalności człowieka na krajobraz Pu

styni Błędowskiej, Wszechświat, 85.
Szczypek T., 1986a: Eoliczne piaski pokrywowe w północnej części Wyżyny Śląskiej, 

Pr. Nauk. UŚ, 800, Geographia. Studia et Dissert., 9.
Szczypek T., 1986b: Procesy wydmotwórcze w środkowej części Wyżyny Krakowsko- 

Wieluńskiej na tle obszarów przyległych, Pr. Nauk UŚ, 823.
Szczypek T., 1988: Działalność eoliczna we wschodniej części Wyżyny Śląskiej na 

przykładzie okolic Bukowna, Pr. Nauk. UŚ, 878, Geographia. Studia et Dissert., 11.



269

Szczypek T., 1989: Eoliczne piaski pokrywowe i wydmy w dolinie górnej Pilicy kolo 
Żarnowca, Geographia, Studia et Dissert., 13.

Szczypek T., 1991: Zróżnicowanie obróbki piasków eolicznych na Wyżynie Sląsko- 
Krakowskiej, [w:] Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych, 
Geografia, 50, A. Kostrzewski (red.), Poznań.

Szczypek T., Wach J., 1991a: Human impact and intensity o f aeolian processes in the 
Silesian-Cracow Upland (Southern Poland), Z. Geomorph. N.F., 90.

Szczypek T., Wach J., 1991b: Rozwój współczesnej wydmy w warunkach silnej antro
popresji, Pr. Nauk. UŚ, 1164.

Szczypek T., 1992: Wydmy północnej części Płaskowyżu Częstochowskiego w okoli
cach Siedlca Janowskiego, [w:] Wybrane zagadnienia geomorfologii eolicznej, 
T. Szczypek (red.), SGP, Sosnowiec.

Szczypek T., Wach J., 1993a: Antropogeniczna wydma krawędziowa w Bukownie na 
Wyżynie Śląskiej w latach 1989-93, Pr. Nauk. UŚ, 1401.

Szczypek T., Wach J., 1993b: Antropogenicznie wymuszone procesy i formy eoliczne 
na Wyżynie Śląskiej, Wyd. SGP, Inst. Bad. Czwartorzędu UAM, Poznań.

Szczypek T., 1994a: Inicjalne kopczyki piaszczyste typu „nebkha". [w:] Vistuliansko- 
holoceńskie zjawiska i formy eoliczne (wybrane zagadnienia), B. Nowaczyk, 
T. Szczypek (red.), SGP, Poznań.

Szczypek T., 1994b: Pasowość rzeźby deflacyjno-akumulacyjnej (na przykładzie pia
skowni w Bukownie na Wyżynie Śląskiej), [w:] Vistuliańsko-holoceńskie zjawiska 
i formy eoliczne (wybrane zagadnienia), B. Nowaczyk, T. Szczypek (red.), SGP, 
Poznań.

Szczypek T., Wach J., 1996: Wstępna analiza strukturalno-teksturalna profilu piasków 
eolicznych w północno-zachodniej części Pustyni Błędowskiej, [w:] Współczesne 
oraz kopalne zjawiska i formy eoliczne. Wybrane zagadnienia, T. Szczypek, J. Wa
ga (red.), UŚ Wydz. Nauk o Ziemi, Park Krajobrazowy „Cysterskie Kompozycje 
Krajobrazowe Rud Wielkich”, SGP, Sosnowiec.

Thomas D.S.G., Tsoar H., 1990: The geomorphological role o f vegetation in desert 
dune systems, [in:] Vegetation and erosion, J.B. Thomes (ed.), John Willey and 
Sons, Chichester.

Trembaczowski J., 1967: Uziamienie i charakter morfoskopowy ziam kwarcu w utwo
rach eolicznych Kotliny Wielkich Jezior w Zachodniej Mongolii, Annls. UMCS, 
sec. B, 22.

Trembaczowski J., 1968: Barchany północnego brzegu jeziora Char us nuur w Kotlinie 
Wielkich Jezior (Zachodnia Mongolia), Annls. UMCS, 21.

Trembaczowski J., 1969: Wpływ czynników klimatycznych na charakter morfoskopowy 
luźnych utworów Kotliny Wielkich Jezior w Zachodniej Mongolii, Ann. UMCS, sec. 
B, 22.

Trembaczowski J., Wojtanowicz J., 1971: Znaczenie granulometrycznych analiz wydm 
dla charakterystyki procesów morfodynamicznych, Folia Soc. Sei. Lublinensis sec. 
D, 12.

Tsoar H., 1974: Desert dunes morphology and dynamics, El Arish (Northern Sinai), 
Z. Geomorph. N. F., 20, Suppl.

Tsoar H., 1982: Internal structure and surface geometry o f longitudinal (seif) dunes, 
J. Sed. Petrol., 52.



270

Tsoar H., 1983: Dynamic processes acting on a longitudinal (seif) sand dune, Sedi- 
mentology, 30.

Twidale C.R., 1981: Age and origin o f longitudinal dunes in the Simpson and other 
sand range desert, Erde, 112.

Urbaniak U., 1962: Struktura wydmy w Goreniu Dużym, Przegl. Geogr., 34.
Urbaniak U., 1967: Wydmy Kotliny Płockiej, Pr. Geogr. IG PAN, 61.
Urbaniak U., 1969: Problematyka wydmowa w Polsce, Pr. Geogr. IG PAN, 75. 
Urbaniak-Biemacka U., 1973: Budowa i wiek wydmy w Górkach w Puszczy Kampino

skiej, Przegl. Geogr., 45.
Urbaniak-Biemacka U., 1976: Skład granulometryczny piasków wydmowych w Kotli

nie Płockiej, Pr. i Studia IG UW, 17, ser. geogr. fiz., 6.
Vaitoniené R., 1976: Geomorfologija Dżukijskogo massiva drevnematerikowych djun 

(Osnovnye certy morfologii), Trudy AN LSSR, ser. B, 2.
Verstappen H.T., 1968: On the origin o f longitudinal (seif) dunes, Z. Geomorph., 12. 
Verstappen H.T., 1970: Aeolian geomorphology o f the Thar desert and palaeo-

climates, Ann. Geomorph., 10, Suppl.
Verstappen H.T., 1972: On dune types, families and sequences in areas o f unidirec

tional winds, Göttinger Geogr. Abh., 60.
Waga J., 1992: Charakterystyka pola wydmowego „ Wojcieszek" koło Kroczyc na tle 

utworów podłoża (Wyżyna Częstochowska), [w:] Wybrane zagadnienia geomorfo
logii eolicznej, T. Szczypek (red.), SGP, Sosnowiec.

Waga J., 1994: Rzeźba eoliczna na obszarze wschodniej części Niecki Kozielskiej, 
Scripta Raudensia, 2.

Walczowski A., 1967: Rozwój rzeźby terenu w okolicach Pacanowa, Kwart. Geol., 11. 
Walczowski A., 1972: Zagadnienia czwartorzędowe w południowo-wschodniej części

regionu świętokrzyskiego, Roczn. PT Geol., 42.
Walker R.G., 1963: Distinctive types o f ripple drift cross-lamination, Sedimento- 

logy, 2.
Walter W., 1951: Neue Morphologisch-Physikalische Erkentnisse über Flugsand 

Dünen, Rhein-Mainische Forch., 31.
Warren A., 1971: Dunes in the Tenere desert, Geogr. J., 137.
Warren A., 1976: Morphology and sediments o f the Nebraska Sand Hills in relation to 

Pleistocene wind and the development ofaeolian bedforms, J. Geol., 84.
Warren A., Kay S., 1987: Dune networks, Geol. Soc. Spec. Publ., 35.
Wasson R.J., Hyde R., 1983: Factors determining desert dune type, Nature, 304. 
Watson A., 1986: Grain-size variations on a longitudinal dune and a barchan dune,

Sed. Geol., 46.
Więckowski R., 1961: Józefów, Cybulice Małe, Guide-Book o f  Excursion in the vicini

ty o f Warsaw, the Warsaw Basin, 4th INQUA Congr., Łódź.
Wilk Z., 1958: Z badań nad tektoniką wzgórz libiąskich, Zesz. Nauk. AGH, 15, Geolo

gia, 2.
Wilson I.G., 1972a: Aeolian bedforms -  their development and origin, Sedimentology, 

19.
Wilson I.G., 1972b: Universal discontinuités in bedforms produced by the wind, J. Sed. 

Petrol., 42.
Witek S., 1974: Z badań nad wydmami powiatu mieleckiego, Roczn. Ziemi Mielec

kiej, 1.



271

Wojtanowicz J., 1968: Wydmy międzyrzecza Sanu i Łęgu, Annls. UMCS, sec. B, 65. 
Wojtanowicz J., 1969: Typy genetyczne wydm Niziny Sandomierskiej, Annls. UMCS,

sec. B, 24.
Wojtanowicz J., 1970: Wydmy Niziny Sandomierskiej w świetle badań granulome- 

trycznych, Annls. UMCS, sec. B, 25.
Wojtanowicz J., 1971: Wydmy okolic Rudy Różanieckiej (Równina Biłgorajska), Biul. 

Lubi. Tow. Nauk., Geografia, sec. D, 11.
Wojtanowicz J., 1972a: Rzeźba eoliczna na północnym przedpolu Płaskowyżu Kolbu- 

szowskiego, Annls. UMCS, sec. B, 27.
Wojtanowicz J., 1972b: Struktura wydm okolic Leżajska (Nizina Sandomierska), Biul. 

Lubelskiego Tow. Nauk., Geografia, sec. D, 12.
Wunderlich E., 1916: Zur Frage der polnischen und norddeutschen Binnendunen, 

Z. Ges. Erd., 1-7.
Yallon D., 1967: Factors affecting the lithification ofeolianite and interpretation o f its 

environmental significance in the coastal plain o f Israel, J. Sed. Petrol, 37.
Zaręczny S., 1894: Tekst do zeszytu 3, Atlas Geologiczny Galicji, Wyd. Kom. Fizjogr. 

PAU, Kraków.
Zenković W.P., 1962: Osnovy ućenija o razvitii morskich beregov, Izd. AN SSSR, 

Moskva.





Summary

TYPES OF INLAND SAND DUNES BASED ON STRUCTURAL 
AND TEXTURAL RESEARCH THEIR DEPOSITS (USING THE UPPER 
VISTULA RIVER BASIN AS AN EXAMPLE)

Inland dunes occurring over large areas of Europe, including Poland, have been 
identified as forms developing with the participation of vegetation at the end of the 
19th and the beginning of the 20th centuries. Since then, more attention has been paid 
to their diversified shapes, but attempts to create a system for classifying these dunes 
into types have been rare. Types of forms similar to them have been included in classi
fications of coastal and semi-desert dunes. Dunes have been divided on the basis of 
various criteria: morphological systematics have been based on morphologi- 
cal/morphographic features; genetic systems have been used, apart from the shapes of 
dunes, their position in relation to the directions of dune-forming wind. Less com
monly employed are structural and dynamic classification systems and those taking 
into account the state of dynamics and stage of form development were used more 
rarely. Irrespective of the classification criteria, single and complex dunes have been 
distinguished.

The variability of forms has most often been presented as an effect of variable envi
ronmental conditions, though the role and importance of its individual elements in the 
formation of dunes are assessed in various ways. There are also differences of opinion 
about such fundamental issues as the factors and conditions which determine the type 
of dunes, particularly longitudinal ones. The conditions and causes of single dunes 
combining into complex forms are even less studied. There is a major divergence of 
opinions about the sequence of development of dunes of various shapes. Most often it 
is believed that there is a certain regularity manifested in a sequence of transformation 
of one type of dune into the next one, although there have been only few attempts to 
determine a dune cycle which would cover developmental stages from the emergence 
of dunes to their disappearance. Also not solved is the question of whether changes in 
dune forms could occur in one-sided or two-sided ways and whether they were tempo
ral or spatial. Many opinions are not fully documented because field observations of 
currently developing dunes are made only rarely. There are not many examples of the 
reconstruction of shape changes of dunes based on structural studies. Only the dune 
structure, which is a record of transport and sedimentation processes, permits recon
struction of the course of transformation of presently fixed forms. That is why struc
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tural analysis has been employed in the dune studies whose results are reported in this 
paper. The aim of this research was:

1. To classify types of inland dunes occurring in a given area, based on their struc
ture.

2. To determine the origin and regularities in development of the types of dunes so 
classified.

3. To find a pattern linking the types of dunes and directions of their transformation 
indicating the successive developmental stages of dune relief.

This study covered dune areas of the upper Vistula River basin in the Middle-Polish 
Upland and sub-Carpathian basins between the valleys of the Soła, Przemsza, Biala 
and Czarna Przemsza, Biała and Czarna Nida, Czama Staszowska and Wisłoka Rivers, 
which show much diversity in the genetic/lithologic features of the substrate and relief.

The field studies involved mapping dunes in the study area, locating outcrops 
within them, and then detailed morphological/structural/textural studies of 73 dunes, 
which met the criteria required of such studies: were built of bedded sand, exposed 
over large areas in longitudinal and transversal sections crossing the central part of the 
dune. For each dune its conditions of occurrence, orientation, shape as projected on a 
plane, shape of morphological axis, exposures and angles of slopes were described. 
The bedding of the sand was studied in three planes: the horizontal plane, and vertical 
cross sections parallel and at right angles to the maximum dip of the laminar beds in 
different parts of the form. On this basis, the type of bedding was established. Particu
larly important were the measurements of course and dips of the laminar beds in lee
ward structures, made at 25-centimetre intervals in the vertical cross sections, marked 
at 1.5 m intervals along lee side slopes in several cases along the entire length of the 
form. They served to identify possible changes in the position of the morphological 
axis as well as the shape of the dunes during their development. Samples of sand from 
the dunes and substrate in several vertical profiles along the longitudinal cross sections 
of the form were taken for laboratory analysis. The mechanical composition was de
termined by the sieve method and the degree of roundness of the quartz grains was 
determined by a mechanical graniformametric method. The results allowed determina
tion of the speed of the dune-forming wind and yielded conclusions as to the intensity 
and duration of aeolian processes. This report contains a description and documenta
tion of 24 of the dunes studied, providing a picture of the morphological/structural/ 
textural variability of all the remaining forms.

The classification of the dunes included in the research was based on their structure, 
which contains a preserved record of their formation, movement and transformation. 
The differentiation of dune types was based on number of structural units, the bedding 
kind, complexity, and diversification of structure within a dune. These are features 
which indicate the orientation of dunes against the dune-forming wind, degree of mo
bility and the numbers of their formation phases.

The classification of dunes is based mainly on the criterion of structure differentia
tion, used on various levels of typological classification, and includes the following 
features: bedding type, age, spatial distribution and the mutual relation of the sediment 
units. The level of their structural complexity was adopted as the foundation for dune 
classification. This was expressed by a varying number of sediment units, relative dif
ferentiation of the ages of the sand layers, as well as continuity or varibility of the layer 
directions, testifying to the simple or complex development of forms. On this basis, it
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is possible to divide dunes under research into forms with simple and composite struc
ture.

Dunes with simple structures were created as a result of the aeolian process occur- 
ing within single dunes during one dune-formation phase in which the wind conditions 
presented a single direction. The vary in terms of continuity during their formation 
processes as well as bedding type within the slopes. This testifies to different variables 
within the creation and development process, such as orientation in relation to the pre
vailing wind or the unique dynamics of the dune.

Dunes with a composite structure are derived from dunes with simple structures. 
Their classification is based on features designating variations in the transformation of 
forms with simple structure including: the occurrence of fossil soil, mutual relations of 
sand series with a different bedding type or direction of dip. On this foundation, dunes 
were differentiated, where the structure was formed due to transformation, merging, or 
both these processes. Therefore, the criterion of structural differentiation, used further, 
pointing to the different process of dune transformation, does not refer to the particular 
slopes, but to the different age of sand series or entire forms within the merged dunes. 
This classification also accounts for the age differentiation and the variability of wind 
direction. In the classification of forms with the structure related to their transforma
tion, the criterion of bedding type differentiation is replaced with the age differentia
tion, as the former is less important, informing only of the continuity or variability of 
wind direction in the consecutive periods of dune development. A reverse hierarchy 
was adopted in the classification of forms with the structure created due to the merging 
of dunes, as their age differentiation in the dunes under research was not related to the 
change of wind direction.

Taking structural diversity into account, among the 73 dunes studied, four types of 
dunes with a simple structure and ten types of dunes with composite structure were 
distinguished.
I. Dunes with simple structure

1. proper
A. homogenous type within both the windward slopes
B. homogenous type within the slopes: windward and leeward
C. non-homogenous type within the slopes: windward and leeward

2. B. transformed, homogenous type within the slopes:windward and leeward
n. Dunes with composite structure related with:

1. multi-phase development of the forms with the structure
A. of the same age, homogenous type within each of the slope
B. of various age

a. homogenous type within the sand series of different age
b. non-homogenous type within the sand series of different age

2. merging forms with the structure
A. homogenous type

a. of the same age within merged forms
b. of various age within merged forms

B. non-homogenous type
a. of the same age within merged forms
b. of various age within merged forms

3. multi-phase development and merging forms
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A. merging forms with the structure due to the multi-phase development
a. homogenous type, of the same age within merged sand series
b. non-homogenous type, of the same age within merged sand series

B. long-term development of the merged forms with homogenous type of structure 
within the sand series of different age, the same age and non-homogenous type within 
the merged forms.

The structural differentiation of dunes results in morphological differentiation, ex
pressed by the appropriate shape of the forms and an inclination of their slopes. On the 
basis of the founding types of dunes with simple or composite structure, dunes may be 
divided into single and complex forms. This division is not, however, the same as the 
classification of dunes with simple or composite structure, as both structures may occur 
within the single dunes.

Dunes with a simple structure may be divided into two groups, according to the 
continuity of their formation process. The first group includes the dunes with a proper 
structure, created during the simultaneous growth in sand deposits on both slopes. The 
differentiation of bedding types within the forms allows for dividing dunes into three 
types.

The first type involves dunes with a homogenous type of structure within both the 
windward slopes. Their structure was created in the winward and leeward conditions, 
during the addition and movement of sand simultaneously on both winward slopes 
parallel to the prevailing wind direction. These include longitudinal linear forms.

The second type includes forms with homogenous type of structure within the 
windward and leeward slope. This structure was created in the winward and leeward 
conditions respectively. The differentiation of sand bedding type within both slopes 
testifies to transverse orientation of forms in relation to the prevailing wind direction. 
However, the preservation of windward structure on the entire length of the windward 
slope points to the rather small distance of dune movement. The dunes may take va
rious forms: linear transversal, disk or arc forms.

The third type concerns forms with a non-homogenous type of structure within the 
windward and leeward slope. They are built mainly of sand gathered in the leeward 
conditions with the fragmentarily preserved windward bedding. Disappearance of the 
windward structure and its replacement with the leeward structure within the windward 
slopes is related to the dune movement. The dunes take straight line forms, as well as 
forms bent in the windward or leeward direction: transverse linear, barchan-like, arc, 
parabolic, V-shaped and hooked forms.

In dunes with a transformed structure, the sand series with a windward bedding of 
the windward slope was added to the pre-formed leeward series, created in the same 
dune-forming phase and under the same wind direction. The series are divided only by 
the discordante surface, making a distinction between the sand series created in the 
varying conditions of dune mobility. Such dune takes the disk form.

Dunes with composite structure were classified into three groups created due to the 
multi-phase development of forms, merging the forms or both these processes.

Dunes in which the composite structure is related to multi-phase development are 
single forms, which have their morphological equivalents in the group of forms with 
simple structure. They can be classifield into forms after one-age or different-age de
velopment.
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Dunes with a composite structure of the same age involve many sediment units of 
the same age, yet with a different bedding type: windward and leeward, or of various 
dip directions, related to the changes in wind direction. This structure was found in the 
transverse linear dune.

Dunes with a composite structure of different age involve a sand series of different 
age in the vertical profile or cross-section, divided by levels of fossil soils or the dis
cordant surface. These forms may be classified into two types, depending on whether 
the younger sand series are accordant or discordant to the original structures.

Structure with the accordant bedding type and the dip direction of variously aged 
sand, created due to adding to its older series in the conditions of the constant wind 
direction, was called the various age structure, homogenous type within particular sand 
series. Such structure was observed in linear longitudinal, transverse and arc dunes.

Structures with a discordant bedding of the sand series of various age was called 
non-homogenous. It was created due to the transformation of the original structures as 
a result of change in wind direction in the subsequent dune-forming phase. The shape 
of such dunes is related to the structure of the younger sand series, and are discordant 
to the original shape of the dune, transformed by the change in wind direction. Such 
dunes include:longitudinal linear dunes created from the transverse linear dunes, trans
verse dunes created from longitudinal dunes, and the hooked form created from the arc 
dune.

The structure of the merged forms created as a result of the merging of single dunes 
with simple structure characterised by various degree of complexity, depending on the 
development and the age of its sediments, as well as on the number of development 
phases after merging; while the dunes feature a great of shapes, depending on the 
original shapes and the level of their mutual merging. The forms which contact with 
their ends, retain certain distinct shapes and slope angles. In the forms which have 
fused along their entire lengths, some morphological features have become invisible as 
a result of dune merging or have not developed to a proper level. Such dunes, in a mor
phological sense, are often similar to the ones from which they had developed. There 
are four types of dunes in this classification.

The first type involves the merged forms of the same age and homogenous type of 
structure, created under the influence of the wind from same direction. The merged 
area is marked by the interfmgering of sand series belonging to the merged dunes. This 
testifies to the similar activity of the merging forms: similar speed or the pace of in
crease in size. Such dunes include: V-shaped pseudo-parabolic dunes, which are re
spectively conglomerations of: parabolic forms and parabolic dunes with reverse para
bolic dunes merged parallel along one arm.

In the merging of the forms of the different age and with homogenous type of 
structure, the sand series varying in age are divided by a layer of fossil soil. It is evi
dence that the merging occurred at one fixed form, which was joint by a younger dune 
developing against its side. Such dunes include the complex longitudinal linear dunes.

In the merging of the dunes of same-age but non-homogenous type of structure, the 
sand series overlap. This proves the difference in the activity of the merging forms in 
the merging process, conditioned by varying speeds related to the size of the dunes, 
obstacles to increasing size or free movement of dunes. Such a type of merger is repre
sented by V-shaped and U-shaped pseudo-parabolic dunes, formed of longitudinal and 
transverse linear forms, the arc-linear dunes comprised of the arc form and transverse
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linear form merged at the ends. They also include hooked forms created as a result of 
the merger of parallel arms of arc forms and longitudinal linear forms, as well as com
plex parabolic and arc dunes, created of the merged parabolic form with a transverse 
linear dune along one arm; or with the parallel arc forms where smaller dunes enter 
between the arms of the larger dunes.

The sand series in dunes overlap in a similar manner: created as a result of forms 
with non-homogenous type of various age structure, yet divided by a layer of fossil 
soil. Such mergings are created by longitudinal and transverse linear dunes merged at 
the ends, forming a V-shaped reverse pseudo-parabolic form.

In dunes created from the merging of forms, where at least one has a composite 
structure, the process of merging was caused by a change in wind direction. The over
lapping of sand in both forms testifies to the different mobility of forms in the merging 
process. Such dunes are developed in the following forms: ridge of hooked dunes with 
homogenous type of structure, of the same age or V-shaped pseudo-parabolic, created 
from two linear forms: longitudinal and transverse coming at a sharp angle and the 
cobra-type dune formed of arc dunes with non-homogenous type of structure of the 
same age within merged sand series.

Dunes with a composite structure due multi-phase development of merged forms 
are built from the sand series, where at least one was created within the pre-merged 
forms. This is proven by the levels of fossil soil developed above the sand series of the 
same age, where the merging occurred. Such groups include the complex hooked dune, 
created from an arc dune merged along the arm with the longitudinal linear form, as 
well as a ridge of parallel hooked dunes.

The numbers of most types are very low; sometimes types are represented by single 
forms. Hence, for statistical analysis and for study of the conditions and course of pro
cesses which could affect their diversification, they were pooled into three larger 
groups. The groups included 19 dunes of simple, homogenous type of structure within 
both the slopes, 29 dunes of homogenous type of structure within each of the slope, and 
43 forms of heterogeneous type of structure within each of the slope. These correspond 
respectively to low mobile linear longitudinal and transverse forms, and more mobile 
bent forms. Apart from single dunes of simple structure, also included in these groups 
were elements of complex forms of corresponding structure which appeared before 
their fusion. The analysis excluded, however, these dunes whose shape and structure 
were conditioned by the existence of morphological obstacles disturbing air flow. For 
the same reason, single dunes of composite structure were included in corresponding 
groups on the basis of their primary structure, as the later processes of transformation 
depended on structures which had existed earlier.

The analysis of conditions and the course of the development process included the 
elevation of the dune site above existing river beds, the thickness of sand formations at 
the base of the dunes, the length of the potential deflation zone (calculated on the basis 
of the distance between the dunes and the beginning of the sand area), wind directions, 
minimum and maximum confirmed speeds of dune-forming winds, heights of dunes, 
and average dips of laminae in windward structures, average values of basic granu
lometric parameters of dune sand and their substrates. The directions of dune-forming 
wind were found on the basis of resultant directions of dips of laminae within wind
ward bedding, and the wind speeds on the basis of the grain size distribution of dune 
sand.
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The analysis of the conditions of occurrence and the features of dune structure and 
the texture of sand forming them permit precise determination of the conditions of 
emergence and causes of differentiation in particular groups of structural forms. The 
dunes with homogenous type of structure within both the slopes emerged at higher 
locations, characterised by thickness of sand sediments between five and more than ten 
metres in conditions of selective deflation. They were shaped mainly by high-speed 
wind with maximum speeds above 10 m/s, sometimes even 15 m/s, and therefore dur
ing intensive processes of transportation and sedimentation of sand, although confined 
to the periods when these strong wind occurred. The dunes built of homogenous bed
ded sand within each of the slope are also associated with sediments of similar thick
ness, although somewhat finer than in the previous case, facilitating massive deflation. 
The formation of this type of dune involved wind of variable speeds, with maximum 
speeds falling below 10 m/s. The forms with non-homogenous structure within each of 
the slope occupy the lowest locations among all dunes, often with sand formation less 
than 5 m thick. These emerged when wind speeds and the dynamics of the processes 
were similar to the case of less mobile linear transverse dunes.

The linear longitudinal and transverse forms were built most often under dry condi
tions without much participation of vegetation. The differentiating feature was the 
wind regime, its speed and turbulence, affecting the nature and intensity of the supply 
of material. A characteristic feature in transverse forms built by the weakest winds was 
higher continuity of transport and supply of sand than was the case for linear longitudi
nal dunes, where transport and sedimentation were limited to periods of stronger wind 
and were more intensive. Within the transverse forms, the dynamics of the processes 
were similar, but different ranges of wind speeds, substrate moisture content and 
vegetation cover density determined the relationship between the amount of sand sup
plied from outside and that moved about within the form, which in tum determined 
their more or less mobile character.

The variability of conditions and causes of formation of various types of dunes was 
low enough for them to occur locally at the same time, thus enabling simultaneous 
development of all types of forms. This variability of types of dunes could have also a 
time aspect, although not much associated with different environmental conditions but 
rather with the duration of the dune-forming process. This is supported by the nearly 
stationary nature of all dunes built under the influence of southerwesterlies, character
istic of one of the Holocene dune-forming phases. As is known, these phases featured 
particularly favourable conditions for the development of forms displaced for a long 
distance, but were also very short.

The process of dune relief evolution has been reconstructed on the basis of frag
mentary information regarding development and transformation trends recorded in the 
structure of various dune types. The direction of development was from those of simple 
structure to those of the composite structure. The former include the initial forms. 
These could only be forms that were of almost stationary from the very beginning, and 
thus have a windward structure, and throughout their development have not shown 
changes in the shape of the morphological axis. These criteria are met only by longitu
dinal linear dunes and a significant proportion of transverse linear dunes. Thus, the 
dune forms first assumed straight-line shapes, differentiating into longitudinal and 
transverse forms at the time of their emergence.
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The original types of the dunes decided about their further, separate development. 
The linear longitudinal forms manifested stable shapes. Maintaining such a shape was 
facilitated by sand deposition on both sides and elongation of the forms. Both types of 
initial forms could thus transform into each other only as a result of changing wind 
directions. Then, linear longitudinal and transverse or bent forms forms developed. The 
linear transverse dunes were the initial form of the more mobile bent forms. This is 
evidenced by the nature of changes in the shape of the morphological axes of the latter. 
The factors in setting the transverse dunes in motion were: increasing heights, reduc
tion in material provided, or fixing of their tails by vegetation.

The initial stage of development of the bent dunes is represented by the disk dune 
with a curved morphological axis but without differentiated arms and with the retained 
windward structure in the middle part overrun by sand. This structure disappeared only 
in the next developmental stages of the bent forms. As was found, this development 
could go in at least three directions, depending on the manner of movement of the 
forms, determined by the differences in mobility among various parts of the forms. The 
progressive movement of the dune front, with arms remaining stationary, caused their 
elongation and the curving of the entire dune into a V-shaped form. Stabilisation of one 
arm, progressing from its end when the front progressed along an obstacle, led to its 
elongation at the expense of the other arm, shortened and bent outwards giving the 
dune a hooked shape. Centrifugal movement directed outwards from a deflation niche 
contributed to elongation and increased divergence between the arms, and thus to the 
emergence of crescent forms and later parabolic ones. As a result of field obstacles, an 
increase in size preventing further movement, or changes in wind direction, the para
bolic dunes could again transform into less curved disk dunes, arc and transverse 
dunes, reverse arc and hooked dunes with reverse asymmetry of slopes.

Further undisturbed development of bent dunes facilitated their break-up, and in the 
case of hooked dunes, also straightening. The break-ups were caused by stabilisation of 
the ends of the arms or by different speeds of travel in various parts of the forms. 
Straight fragments of arms broken away are erroneously classified as linear longitudi
nal dunes. These forms are similar to longitudinal linear dunes only in their orientation. 
At the same time they differ in the asymmetry of slope angles, their structure (with a 
lee side bedding) as well as their origin. These do not constitute a separate type 
emerging as a result of deposition processes; they separated only due to the break-up of 
other forms. As they align to wind direction they are rather stable forms, not undergo
ing transformation unless the wind direction change. The same regards many asymmet
ric linear dunes emerging from straightened hooked forms.

Most types of single dunes have undergone fusion into complex forms. The most 
frequent mergers occurred between dunes of the same type, and mainly between the 
most mobile forms. This indicates the importance of movement of the participating 
forms in the process of emergence of complex dunes. It was the next step and the con
sequence of movement and enlargement of the less mobile dunes. The type of move
ment determined the nature of fusion and shape of the complex dunes. Straightened 
arms linked neighbouring parabilic forms into cobra-type or semi-parabolic dunes. The 
progressive movement of the dune front facilitated the emergence of parabolic ridges 
of complex arc dunes or cobra-type dunes. The most frequent cause of dunes approach 
was that one of them stopped at an obstacle; in the case of free movement the next 
fragment cause the difference in the size of the forms. Parabolic ridges with reversed
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asymmetry of slopes appeared as an effect of changes in wind directions. The fusion of 
unequal-age linear dunes into pseudo-parabolic forms was associated with changing 
wind directions, while in the case of equal-age forms at least of them had its shape 
imposed by the relief of the terrain. The elongation or extension of the linear longitudi
nal dunes also caused the forming of the pseudo-parabolic dunes and complex linear 
longitudinal forms. Linear transverse forms did not anticipate actively in the process of 
fusion, and no linkups between these forms were found.

As a result of the fusion of dunes connected loosely, most often via their arms, their 
earlier developmental tendencies were retained. This led to further straightening of 
parabolic ridges and cobra-type dunes, with the latter showing tendencies to break-up. 
In most cases, the emergence of complex dunes, particularly those that fused closely, 
meant stabilisation of their location and shape. This happened with regard to dunes 
containing low mobile elements or those affected by relief features. An increase in the 
mass of the sand resulting from the merger of travelling dunes also contributed to 
halting their movement.

The diversity of transformations of dunes indicates that their development involved 
perpetual changes in size, shape and structure. These could happen in one phase, as an 
effect of changing conditions of sand deposition, wind speed and changes in the den
sity of vegetation cover, or in several phases, as a result of changing wind directions. 
The changes occurring in one phase involved changes in dune types within single 
forms of simple structure; under the influence of change in wind direction, however, 
the dunes of simple structure transformed into forms of composite structure.

The transformation of dunes did not follow a single, determined pattern. Develop
ment was often multidirectional even within a given form, and varied during the deve
lopmental process. The transformation of dunes was one-sided. Even though the forms 
might assume similar shapes several times in the course of development, in terms of 
their structure they formed new types throughout.

In the development of dunes, three types of transformation can be distinguished, in
volving changes in mobility and orientation as well as fusion of forms. Each of these 
processes took a different course and differently affected the earlier shape and structure 
of the dunes. An increase in the mobility of the dunes was manifested in flattening and 
reduction of the windward bedding within windward slope and, with variable move
ment speeds, led to curved forms and increased variability among the directions of 
laminar dips on the lee side slope. Reverse transformations involved cessation of 
movement. Changes in dune orientation resulting from 90° wind direction changes 
entailed alterations in the type of bedding. With mutual transformations of linear lon
gitudinal and transverse forms, the changes affected only one slope: the lee side struc
ture emerged or disappeared, associated with appearance or disappearance of slope 
asymmetry. In the more mobile forms, transformation involved both slopes, the wind
ward arm, and exchange of functions. Changes in the type of bedding also accompa
nied fusions of some linear longitudinal dunes, merging along their slopes or fusing in 
the wind-shade zone. At that time, whole forms were within the zone interaction, 
which affected local air flow directions and the course of sedimentation. The develop
ment of lee side structures took place on previously windward slopes now undergoing 
fusion.

Transformation of the shape and structure of the dunes associated with growth or 
varied mobility within them, and with changed wind directions, started from their ridge
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parts, which were the most mobile. Barchan-like ridge forms were built, different from 
their parent forms in shape and structure. The culminations of dunes were also the 
latest ones to stabilise and fuse during the process of fusion. The processes of fusion 
and stabilisation of dunes started from the bases and gradually involved higher parts of 
the slopes.
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